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Euroopa vajab 
strateegiat, et tulla 
kriisist välja 
tugevamana ja 
lahendada 
pikaajalised 
probleemid.

Kriis raskendab tulevase majanduskasvu tagamist. Kriis on 
vähendanud meie kasvupotentsiaali poole võrra. Mitmed 
investeerimiskavad, anded ja ideed võivad nüüd ebakindluse, 
vähese nõudluse ja puuduva rahastuse tõttu jääda ellu 
rakendamata. Euroopa peab tegema selge, kuid raske valiku. 
Euroopa peab asuma ühiselt lahendama majanduse kohest 
elavdamist takistavaid ja muid pikaajalisi probleeme, taastama 
konkurentsivõime, suurendama tootlikkust ja suunama ELi 
tagasi jõukuse teele. Selleks et muuta EL arukaks, 
jätkusuutlikuks ja kaasavaks majandussüsteemiks, mida 
iseloomustab kõrge tööhõive- ja tootlikkuse määr ning 
sotsiaalne ühtekuuluvus, vajame strateegiat. Seda eesmärki 
peaks täitma Euroopa 2020. aasta strateegia.

Milline on 
komisjoni 
ettepanek?

Pärast Lissaboni strateegia hindamist võttis Euroopa Komisjon 
3. märtsil 2010 vastu ettepaneku1 Euroopa kohta 2020. aastal. 
Komisjon esitab kolm üksteist vastastikku tugevdavat 
prioriteeti – arukas, jätkusuutlik ja kaasav majanduskasv – ning 
käivitab seitse suurprojekti2, et kiirendada iga prioriteetse 
valdkonna edusamme. Komisjon teeb ka ettepaneku kehtestada 
viis peamist eesmärki3, et jõuda selgusele, kuhu EL soovib 
2020. aastaks jõuda, ning kajastada edusamme. Selleks, et iga 
liikmesriik kujundaks Euroopa 2020. aasta strateegiat vastavalt 
oma konkreetsele olukorrale, tuleks need ELi eesmärgid võtta 
üle riiklikesse eesmärkidesse ja kavadesse. Strateegia 
õigeaegseks ja tulemuslikuks rakendamiseks on vaja tugevat 
juhtimisraamistikku ja riikide süvendatumat seiret.

Euroopa 
Parlament toetab 
üldeesmärke, kuid 
on kriitiline 
peamiste punktide 
suhtes.

Euroopa Parlament on toetanud4 komisjoni ettepanekut ELi 
2020. aasta strateegia kohta, sest see käsitleb paljusid eelneva 
Lissaboni strateegia puudusi. Euroopa Parlament on aga 
väljendanud ka pettumust 26. märtsil 2010 toimunud Euroopa 
Ülemkogu kohtumisel kokku lepitud strateegia peamiste 
punktide üle; on nõudnud, et Euroopa Ülemkogu võtaks 
praegusest kriisist õppust kujundaks tõeliselt ettenägeliku, 

                                               
1 KOM(2010)2020.
2 „Innovatiivne liit”; „Noorte liikuvus”; „Euroopa digitaalne tegevuskava”; „Ressursitõhus Euroopa”; 
„Üleilmastumise ajastu uus tööstuspoliitika”; „Uute oskuste ja töökohtade tegevuskava”; ja „Euroopa 
vaesusvastase võitluse platvorm”
3 75% elanikkonnast vanuses 20–64 aastat peab olema tööga hõivatud; 3% ELi SKPst tuleb investeerida teadus-
ja arendustegevusse; täita tuleb kolm kliima- ja energiaalast eesmärki (20%, 20%, 20%) (sealhulgas heitkoguste 
vähendamise künnise suurendamine 30%-ni, kui tingimused on sobivad); koolist väljalangenute osakaal peab 
jääma alla 10% ning vähemalt 40% uuest põlvkonnast peab omandama kolmanda taseme hariduse; vaesuse ohus 
elavate inimeste arvu tuleks vähendada 20 miljoni (inimese) võrra.
4 Euroopa Parlamendi 10. märtsi 2010. aasta resolutsioon EL 2020 aasta strateegia kohta (P7_TA(2010)0053)
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ambitsioonika ja järjekindla strateegia;1 Eelkõige on Euroopa 
Parlament hoiatanud ELi 2020. aasta strateegia sisuaspektide, 
nt peamiste eesmärkide, suurprojektide ettepanekute – mis ei 
ole enamat kui tegevuskavad –, kitsaskohtade ja näitajate suure 
üldsõnalisuse eest. Raportöör on kriitikaga täielikult nõus. 
Komisjoni eelarve läbivaatamist käsitlevas dokumendis ei 
esitata üksikasju selle kohta, mil viisil oleksid eri 
poliitikameetmed seotud ELi 2020. aasta strateegia eri 
eesmärkidega ega ka selle kohta, kas horisontaalsed 
poliitikameetmed (nt ühine põllumajanduspoliitika, 
ühtekuuluvuspoliitika) oleksid eesmärkide vahel jagatud. On 
ülimalt oluline töötada välja järgmise mitmeaastase 
finantsraamistiku struktuur ja arendada selle sisemist 
paindlikkust.

ELi 2020. aasta 
eesmärkide 
täitmine ei tähenda 
üksnes kulutamist; 
optimaalne 
poliitikameetmete 
kombinatsioon.

ELi 2020. aasta strateegia ei tähenda üksnes kulutamist; 
kulutamine ei ole isegi mitte selle põhisisu. Peame kasutama 
kõiki ELi vahendeid, eeskätt ühtset turgu, et saada üle 
kitsaskohtadest ja täita Euroopa 2020. aasta eesmärgid. Igal 
juhul tuleks hinnata, mis on nende eesmärkide saavutamiseks 
parim poliitikameetmete kombinatsioon: õigusaktid, 
kooskõlastamine, kulud või eelnimetatute kombineerimine. Kui 
rahastamisele toetumine osutub õigustatuks, peaksime järgima 
subsidiaarsuspõhimõtteid (mis on selleks parimad) ja 
proportsionaalsuse põhimõtteid (kuluprogrammi kava oodatud 
tulemuste optimaalseimal viisil saavutamiseks).

Hädavajalik on 
saavutada 
koostoime ELi ja 
riikide eelarvete 
vahel. 

ELi 2020. aasta strateegia seab kohustused nii ELile kui eeskätt 
ka liikmesriikidele. Et tulemusteni jõuda, peavad ülesanded, 
ressursid ja kohustused ELi, riikliku, piirkondliku ja kohaliku 
tasandi vahel olema põhjalikult kooskõlastatud ja selgesti 
määratletud. ELi eelarve moodustab üksnes 2% Euroopa riikide 
kogukulutustest. Seetõttu on paratamatu, et suurem osa 
investeeringutest pärinevad riigieelarvetest ning asjakohaste 
stiimulite ja soodsate raamtingimuste kaudu erasektorist. 
Samamoodi on vältimatu parema koostoime saavutamine ELi ja 
riikliku tasandi kulutuste vahel. Kuigi EL ja liikmesriigid 
kooskõlastavad oma poliitikameetmeid mitme ametliku (nt 
majanduspoliitika üldsuunised, avatud koordinatsiooni meetod) 
ja kaudse mehhanismi kaudu, kasutatakse eelarvete koostoimet 
harva ära2. Uus majandus- ja eelarvepoliitika kooskõlastamis-
mehhanism (niinimetatud Euroopa poolaasta) peaks pakkuma 
asjakohase raamistiku eelarvetega seotud soovitud koostoime 

                                                                                                                                                  
1 Euroopa Parlamendi 16. juuni 2010. aasta resolutsioon ELi 2020. aasta strateegia kohta (P7_TA(2010)0223)
2 Euroopa Parlamendi tellitud uuringu järgi viidatakse liikmesriikide eelarvetes harva Lissaboni või muude ELi 
strateegiate eesmärkide saavutamiseks antavale panusele; leidub ka mõni erand, mis on seotud eeskätt 
regionaalpoliitikaga. 
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saavutamiseks. Selle kuuekuulise tsükli raames vaatavad 
liikmesriigid aprillis läbi oma keskpika perioodi 
eelarvestrateegia ning töötavad samal ajal välja riiklikud 
reformikavad. Juunis ja juulis annavad Euroopa Ülemkogu ja 
nõukogu poliitilisi nõuandeid, enne kui liikmesriigid koostavad 
oma järgmise aasta lõplikud eelarved. Liikmesriigid peaksid 
oma keskpika perioodi eelarvestrateegias esitama üksikasjaliku 
teabe ELi 2020. aasta strateegia eesmärkide saavutamiseks 
tehtava panuse kohta. Nad peaksid esitama ka teabe selle kohta, 
kuidas nad on kasutanud riiklikke ja ELi vahendeid ELi 2020. 
aasta eesmärkide täitmiseks1. Komisjon peaks seda väärtuslikku 
teavet ära kasutama, et suunata paremini oma 
finantsprogrammide vahendeid ja soodustada parimate tavade 
vahetamist, üksteise poliitikast õppimist liikmesriikides.

ELi eelarve on 
liikmesriikide eel-
arvetega võrreldes 
väike, kuid sel on 
märkimisväärne 
võimendav mõju.

Kuigi paljusid ELi eesmärke on võimalik täita õiguse ja 
poliitika kooskõlastamise abil, on Euroopa Parlament 
rõhutanud2, et samal ajal kui suur osa eelarvevahendeist peaks 
tulema liikmesriikidest, peab ELi eelarvel tänu selle koondavale 
ja koordineerivale võimele olema keskne roll strateegia 
elluviimisel ning see peaks olema uue põlvkonna 
kuluprogrammide lähtepunkt.

Praeguse eelarves 
ei ole piisavalt 
rahalisi vahendeid 
ELi 2020. aasta 
strateegia jaoks. 

Euroopa Parlament on juba juhtinud tähelepanu sellele3, et 
praeguses eelarves ei ole 21. sajandi probleemide 
lahendamiseks piisavalt rahalisi vahendeid. Vastavalt 
komisjonipoolsele ELi 2020. aasta strateegia eri suurprojekte 
toetavate programmide määratlusele4 on esialgses 2011. aasta 
eelarveprojektis ainult 43% eelarvest (va halduskulud) ette 
nähtud ELi 2020. aasta eesmärkide toetamiseks. Komisjoni 
esitatud andmete analüüs näitab järgmisi tulemusi: 
- Ainult eelarverubriigid 1a (sisepoliitika, 86%) ja 1b 

(ühtekuuluvuspoliitika 67%) on suunatud ELi 2020. aasta 
eesmärkidele.

- Eelarverubriiki 2 (loodusvarad) kuuluvaid turuga seotud 
kulusid ja otsetoetusi (73,5% sellest eelarverubriigist) ei pea 
komisjon ELi 2020. aasta strateegiat toetavaks. 

- Eelarverubriik 1b (ühtekuuluvuspoliitika) panustab ELi 
2020. aasta strateegia kolme eesmärki kõige rohkem (60% 
kõigist ELi 2020. aasta strateegiaga seotud kuludest). 

                                                                                                                                                  
1 P7_TA (2010)0223.
2 P7_TA (2010)0191.
3 P7_TA (2010)0053.
4 Härra Janusz Lewandowski 20. augusti kiri Sidonia Elżbieta Jędrzejewska ELi 2020. aasta strateegia 
rahastamise kohta 2011. aasta eelarvest.
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Ühtekuuluvuspoliitikat peetakse seega ELi 2020. aasta 
strateegia elluviimise peamiseks vahendiks.

- Eelarverubriigid 3a (vabadus, turvalisus ja õigus), 3b 
(kodakondsus) ja 4 (välissuhted) peetakse nii 
absoluutarvudes kui suhteliselt vaid vähesel määral ELi 
2020. aasta strateegiat toetavaks.

Raportöör väljendab teatud skeptilisust komisjonipoolsete 
määratluste tulemuste suhtes ning palub komisjonil täpsustada 
kriteeriume, mida on kasutatud selleks, et määrata kindlaks, kas 
kuluprogrammid toetavad 2020. aasta strateegiat.

ELi 2020. aasta 
strateegia peaks 
olema 
mitmeaastase 
finantsraamistiku 
peamine, kuid 
mitte ainus 
poliitika lähtekoht.

Raportöör järeldab parlamendikomisjonis peetud aruteludest, et 
Euroopa 2020. aasta strateegia peaks olema 2013. aasta järgse 
mitmeaastase finantsraamistiku poliitika lähtekoht. Samal ajal 
arvab ta, et Euroopa 2020. aasta strateegiat ei tuleks pidada 
kõikehaaravaks, kõiki ELi poliitikavaldkondi hõlmavaks 
strateegiaks. See vähendab strateegia keskendumist 
majanduskasvule ja töökohtadele ning muudab võimatuks selle 
sidusal viisil juhtimise. Raportöör arvab, et sellised 
poliitikavaldkonnad, nagu kodakondsus, vabadus, turvalisus ja 
õigus ning välissuhted püüdlevad teiste eesmärkide poole ning 
neid valdkondi tuleks käsitleda ELi 2020. aasta strateegiast 
eraldi.

Reformitud ühine 
põllumajanduspolii
tika ja 
ühtekuuluvus-
poliitika peaks 
kajastuma 2020. 
aasta strateegias.

Raportöör nõustub Euroopa Ülemkogu järeldusega1, mille 
kohaselt „kõik ühised poliitikad, sealhulgas ühine 
põllumajanduspoliitika ja ühtekuuluvuspoliitika peavad 
toetama strateegiat”.
Põllumajandus- ja ühtekuuluvuspoliitika võivad olla kõige 
raskemad poliitikavaldkonnad, mida 2020. aasta strateegia 
raamistikku lõimida, kuid nende panus on strateegia eduks 

                                               
1 Euroopa Ülemkogu järeldused 25.–26. märts 2010

2 P7_TA(2010)0223 „61. on seisukohal, et tugev ja hästi rahastatud ühtekuuluvuspoliitika, mis hõlmab kõiki 
Euroopa piirkondi, peab olema ELi 2020. aasta strateegiaga täielikus kooskõlas ning et niisugune poliitika koos 
selle horisontaalse lähenemisviisiga on ELi 2020. aasta strateegia eesmärkide eduka saavutamise eeltingimus, 
samuti sotsiaalse, majandusliku ja territoriaalse ühtekuuluvuse eeltingimus; nõuab seepärast 
ühtekuuluvuspoliitika rakenduseeskirjade jätkuvat lihtsustamist, et edendada kasutajasõbralikkust, järgida 
paremini vastutuse põhimõtet ja olla valmis reageerima tulevastele probleemidele ning majanduskriisi ohule;”

3 P7_TA(2010)0223 „63. juhib tähelepanu, et ELi 2020. aasta strateegias tuleb arvesse võtta ühise 
põllumajanduspoliitika 2013. aastaks läbiviidavat reformi ja säästva metsanduse strateegiat; on veendunud, et 
õige poliitikaraamistiku ja piisavate eelarvevahendite olemasolu korral võivad põllumajandus ja metsandus 
etendada olulist osa Euroopa üldises strateegias, mille eesmärk on tagada majanduse taastumine, mis omakorda 
aitab kaasa toiduainetega kindlustatusele ELis ja kogu maailmas, maapiirkondade maastike säilimisele, sest need 
moodustavad 90% ELi territooriumist, töökohtade kaitse tagamisele maapiirkondades, keskkonnahüvede kaitsele 
ning annab olulise panuse alternatiivsete energiaallikate otsimisel;”
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oluline. Sellega seoses palub ta tuletada meelde Euroopa 
Parlamendis hiljuti vastu võetud seisukohad 
ühtekuuluvuspoliitika2 ja ühise põllumajanduspoliitika3 2020. 
aasta strateegiasse lõimimise kohta.

Ühtekuuluvuspoliit
ika on ELi 2020. 
aasta eesmärkide 
saavutamisel 
peamine.

Nagu näitab 2011. aasta eelarve projekti analüüs, on 
ühtekuuluvuspoliitika ja selle struktuurifondid peamised 
rakendusmehhanismid aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu prioriteetide saavutamiseks liikmesriikides ja 
piirkondades. Seepärast on väga oluline suurendada võimalikult 
palju ühtekuuluvuse rahastamisega kaasnevat lisaväärtust, 
soodustades ühtekuuluvuspoliitika keskendumist Euroopa 
2020. aasta eesmärkidele ja selle ranget tulemustele suunatust.

Soovitused 
struktuuri kohta

Eelarvel, mille struktuur ja tasakaal peegeldavad ELi poliitilisi 
prioriteete, on ilmseid eeliseid. Seetõttu oleks otseseim 
lahendus ehitada eelarve üles Euroopa 2020. aasta strateegia 
ümber. Komisjon on teinud ettepaneku struktuuri kohta, mis 
hõlmab kõigi kolme ELi 2020. aasta eesmärgi jaoks ette nähtud 
alamrubriike. See ülesehitus aitaks paremini peegeldada 
poliitilisi prioriteete ning võimaldaks samal ajal paremat 
kooskõlastatust samu eesmärke toetavate poliitikavaldkondade 
vahel ning suuremat paindlikkust alamrubriikides. See struktuur 
võiks aga kaasa tuua keerulise programmitöö ja juhtimise, kui 
teatud poliitikavaldkonnad (nt põllumajandus ja ühtekuuluvus) 
jaguneksid mitme eesmärgi või alamrubriigi vahel. Struktuuri 
käsitlevas töödokumendis käsitleb raportöör seda küsimust 
üksikasjalikumalt. 

Paindlikkus on 
kohustuslik.

2020. aastani kestvale strateegiale esitatav nõue peaks olema 
paindlikkus. Söandaksime küll öelda, et arukas, jätkusuutlik ja 
kaasav majanduskasv jääb kuni 2020. aastani eesmärgina 
oluliseks, kuid selle eesmärgiga seotud prioriteetide ja 
tegevuste kohta see ei kehti. Nagu füüsik Niels Bohr on öelnud: 
„Ennustada on alati keeruline, eriti tulevikku”. ELi eelarve 
kooskõlastamine Euroopa 2020. aasta strateegiaga on 
järkjärguline ülesanne: mitte üksnes vajaduse pärast kujundada 
meie peamised poliitikavaldkonnad uutele eesmärkidele 
vastavaks, vaid ka seepärast, et väga tõenäoliselt muutub nende 
eesmärkide sisu. Kuidas suudame kajastada 2013. aasta järgses 
mitmeaastases finantsraamistikus õppetunde, mida saame ELi 
2020. aasta strateegia vahehindamisest 2015.–2016. aastal. 
Saame seda teha üksnes asjakohaste paindlikkusmeetmete abil.
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LISA
ELi 2020. AASTA STRATEEGIAT KÄSITLEVAD VALITUD DOKUMENDID ELi

INSTITUTSIOONIDEST JA ASUTUSTEST 

Töödokumendi taustateabeks on lisas esitatud väljavõtted hiljutistest Euroopa Parlamendi 
reolutsioonidest, Euroopa Ülemkogu järeldustest ning Regioonide Komitee ning Majandus- ja 
Sotsiaalkomitee arvamustest, mis käsitlevad ELi 2020. aasta strateegia mõju 2013. aasta 
järgsele mitmeaastasele finantsraamistikule. Need on rühmitatud nelja määratletud 
horisontaalküsimuse alusel. Vaadeldud on järgmisi dokumente:

Komisjoni teatis ELi eelarve läbivaatamise kohta (KOM(2010)700) 
(KOM3)
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/comm_en.htm

19. oktoober 2010

Komisjoni teatis regionaalpoliitika panuse kohta aruka majanduskasvu 
saavutamisse Euroopa 2020. aasta strateegia raames (KOM(2010)553) 
(KOM2)
http://ec.europa.eu/budget/reform/library/communication/com_2010_700_en.pdf

6. oktoober 2010

Euroopa Ülemkogu järeldused (EÜ2)
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/115346.pdf

17. juuni 2010

Euroopa Parlamendi resolutsioon ELi 2020. aasta strateegia kohta (EP5)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-
0223+0+DOC+XML+V0//ET

16. juuni 2010

Euroopa Parlamendi resolutsioon ühenduse innovatsioonipoliitika 
läbivaatamise kohta muutuva maailma taustal Euroopa 2020. aasta 
strateegia raames (EP4)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-
2010-0143+0+DOC+XML+V0//ET

15. juuni 2010

Regioonide Komitee resolutsioon teemal„Kohalike ja piirkondlike 
omavalitsuste aktiivsem kaasamine Euroopa 2020. aasta strateegiasse” 
(RK)
http://portal.cor.europa.eu/europe2020/news/Documents/CdR 199-2010 fin EN.doc

10. juuni 2010

Euroopa Parlamendi resolutsioon Euroopa uue digitaalse tegevuskava 
kohta: 2015.eu (EP3) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+REPORT+A7-2010-0066+0+DOC+XML+V0//ET

25. mai 2010

Euroopa Parlamendi resolutsioon ühtekuuluvuspoliitika panuse kohta 
Lissaboni strateegia ja ELi 2020. aasta strateegia eesmärkide saavutamisse 
(EP2)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-
0191+0+DOC+XML+V0//EN

20. mai 2010

Euroopa Ülemkogu järeldused (EÜ1)
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/ET/ec/113595.pdf

25.–26. märts 2010

Euroopa Parlamendi resolutsioon EL 2020 kohta (EP1)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-
0223+0+DOC+XML+V0//ET

10. märts 2010

Komisjoni teatis „Euroopa 2020. aastal. Aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia” (KOM(2010)2020) (KOM1)
http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-
%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf

3. märts 2010
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Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus 2010. aasta järgse 
Lissaboni strateegia kohta (EMSK)
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.news.10090

4. november 2009
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2013. AASTA JÄRGSE MITMEAASTASE FINANTSRAAMISTIKU KOOSKÕLASTAMINE
ELi 2020. AASTA STRATEEGIAGA

Üldised aspektid
„Komisjon teeb ettepaneku võtta meetmed innovaatiliste rahastamislahenduste 
väljatöötamiseks Euroopa 2020. aasta eesmärkide saavutamiseks: kasutada täielikult ära 
võimalused praeguse ELi eelarve tulemuslikkuse ja tõhususe suurendamiseks tugevama 
prioriteetide seadmise kaudu ELi kuludes ja nende parema kooskõlastamise kaudu ELi 2020. 
aasta eesmärkidega, et lahendada ELi rahastamisvahendite praegune killustatuse probleem
(näiteks teadus- ja arendustegevus ning innovatsioon, põhilised investeeringud piiriülese 
energia- ja transpordivõrgustike infrastruktuuri, vähem CO2 heiteid tekitav tehnoloogia).” 
(KOM1)

„Täna võtame vastu meie uue tööhõive ning aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia „Euroopa 2020. aastal”. Tegemist on ühtse raamistikuga, mille alusel liit saab 
koondada kõik oma vahendid ja poliitikad ning liikmesriigid võtta tõhustatud koordineeritud 
meetmeid. Sellega toetatakse struktuurireformide läbiviimist. Nüüd tuleb keskenduda 
rakendamisele ning me suuname seda protsessi ja teostame selle üle järelevalvet. Me arutame 
lähikuudel täiendavalt, kuidas konkreetseid poliitikaid ELi kasvupotentsiaali avamiseks 
koondada, alustades innovatsiooni- ja energiapoliitikast;” (EÜ2)

„5. g) Kõik ühised poliitikad, sealhulgas ühine põllumajanduspoliitika ja 
ühtekuuluvuspoliitika peavad toetama strateegiat. Jätkusuutlik, tootlik ja 
konkurentsivõimeline põllumajandussektor annab olulise panuse uude strateegiasse, pidades 
silmas majanduskasvu ja tööhõive potentsiaali maapiirkondades, tagades samas ausa 
konkurentsi. Euroopa Ülemkogu rõhutab, kui oluline on edendada majanduslikku, sotsiaalset 
ja territoriaalset ühtekuuluvust ning arendada infrastruktuuri, et aidata kaasa uue strateegia 
edule.” (EÜ1)

„25. tunnistab, et ELi eelarve peab mängima keskset rolli ELi 2020. aasta strateegia 
eesmärkide saavutamisel;...” (EP2)

„34. on seisukohal, et praeguses eelarves ei ole 21. sajandi probleemide lahendamiseks 
piisavalt rahalisi vahendeid; nõuab tungivalt, et komisjon esitaks kaugeleulatuva ettepaneku
EL 2020 strateegia edu tagamiseks;” (EP1)

„3.9.1. reformida ELi eelarvet vastavalt Lissaboni strateegiale. Üldiselt rääkides tuleb 
erinevate poliitikavaldkondade eelarvete rahastamisele anda uus hinnang kooskõlas 
Lissaboni strateegiaga, keskendudes seejuures teadusele ja konkurentsivõimele, keskkonnale 
ja kliimale, investeeringutele säästlikusse energiakasutusse, avaliku sektori produktiivsetele 
kulutustele majandustegevuse asupaika, aktiivsele tööturupoliitikale, töö- ja perekonnaelu 
ühitamisele, sotsiaalsele ühtekuuluvusele, vaesuse vältimisele ning uute ja kvaliteetsete 
töökohtade loomisele. Lissaboni strateegiale vastav ja reformidele toetuv arutelu ELi eelarve 
üle tuleks kaasata ka järgmisesse finantsraamistikku ajavahemikuks 2014–2020. Euroopa 
eesmärkide tõhusaks elluviimiseks on tarvis, et piirkondliku mõõtme tugevdamine kaasataks 
pärast 2013. aastat rakendatava struktuuri- ja ühtekuuluvuspoliitika rahastamist käsitlevasse 
arutellu.” (EMSK)
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Ühine põllumajanduspoliitika
„9. peab kahetsusväärseks, et EL 2020 strateegia algsetes ettepanekutes ei olnud nimetatud 
põllumajandussektorit, hoolimata sellest, et põllumajandus võib anda suure panuse strateegia 
põhieesmärkide saavutamisse; on veendunud, et õige poliitikaraamistiku ja piisavate 
eelarvevahendite olemasolu korral võivad põllumajandus ja metsandus etendada olulist osa 
Euroopa üldises strateegias, mille eesmärk on tagada majanduse taastumine ja 
kliimamuutustega seotud eesmärkide saavutamine, andes samas panuse ELi ja kogu maailma 
toiduga kindlustatusele, majanduskasvule ja töökohtade loomisele;” (EP1)

„63. juhib tähelepanu, et ELi 2020. aasta strateegias tuleb arvesse võtta ühise 
põllumajanduspoliitika 2013. aastaks läbiviidavat reformi ja säästva metsanduse strateegiat; 
on veendunud, et õige poliitikaraamistiku ja piisavate eelarvevahendite olemasolu korral 
võivad põllumajandus ja metsandus etendada olulist osa Euroopa üldises strateegias, mille 
eesmärk on tagada majanduse taastumine, mis omakorda aitab kaasa toiduainetega 
kindlustatusele ELis ja kogu maailmas, maapiirkondade maastike säilimisele, sest need 
moodustavad 90% ELi territooriumist, töökohtade kaitse tagamisele maapiirkondades, 
keskkonnahüvede kaitsele ning annab olulise panuse alternatiivsete energiaallikate 
otsimisel;” (EP5)

Ühtekuuluvuspoliitika
„Euroopa 2020. aasta strateegia keskmeks jääb majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne 
ühtekuuluvus, tagamaks, et kogu energia ja võimed suunataks strateegia prioriteetide 
saavutamisele. Ühtekuuluvuspoliitika ja selle struktuurifondid, ehkki olulised ka omaette, on 
peamised rakendusmehhanismid aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu prioriteetide 
saavutamiseks liikmesriikides ja piirkondades.” (KOM1)

„25. ... on seisukohal, et ühtekuuluvuspoliitika on oma strateegilise suunitluse, tugeva ja 
siduva tingimuslikkuse, täpsete sekkumiste ning järelevalve ja tehnilise abi tõttu tõhus ja 
tulemuslik mehhanism ELi 2020. aasta strateegia rakendamisel;” (EP2)

„28. rõhutab, et tugev ja hästi rahastatud ühtekuuluvuspoliitika, mis hõlmab kõiki Euroopa 
piirkondi, peab olema ELi 2020. aasta strateegia võtmetähtsusega element; usub, et see 
poliitika koos selle horisontaalse lähenemisviisiga on ELi 2020. aasta strateegia eesmärkide 
eduka saavutamise eeltingimus ning samuti ELi sotsiaalse, majandusliku ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse eeltingimus; lükkab tagasi kõik püüded ühtekuuluvuspoliitika taas riikide 
pädevusse anda ja palub ELi eelarve läbivaatamisel piirkondlikku mõõdet täielikult 
toetada;”(EP2)

„30. rõhutab, et ühtekuuluvuspoliitika ei ole ELi 2020. aasta strateegiale allutatud; rõhutab, 
et ehkki ühtekuuluvuspoliitika prioriteedid peaksid olema ELi 2020. aasta strateegia 
eesmärkidega kooskõlas, tuleks võimaldada piisavat paindlikkust piirkondlike iseärasuste
arvestamiseks ning nõrgemate ja kõige enam abi vajavate piirkondade toetamiseks nende 
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sotsiaal-majanduslike raskuste, looduslike takistuste ületamisel ja erinevuste vähendamisel;”
(EP2)

„37. on siiski arvamusel, et Euroopa Liit peaks jätkama peamiste rahastamismehhanismide, 
Ühtekuuluvusfondi ja struktuurifondide kasutamist, millel on hästi tõestatud ja operatiivsed 
abi osutamise meetodid; peab ebavajalikuks uute eraldatud temaatiliste fondide loomist, et 
täita ELi 2020. aasta strateegia eesmärke, ja peab selle asemel vajalikuks nende lisamist 
ühtekuuluvuspoliitikasse ja maapiirkondade arengupoliitikasse;” (EP2)

„2. rõhutab, et ühtekuuluvuspoliitika oma detsentraliseeritud lähenemisviisi ja 
mitmetasandilise valitsemise süsteemiga on ainus Euroopa Liidu poliitika, mis seob Euroopa 
2020. aasta strateegia ning uued väljakutsed kohalike ja piirkondlike omavalitsustega. See 
aga eeldab piisavat rahastamist. Seepärast on oluline, et ühtekuuluvuspoliitika oleks ka 
edaspidi suunatud jätkusuutliku majanduskasvu, sotsiaalse kaasatuse, tööhõive, 
kliimamuutustevastase võitluse ning avalike teenuste pakkumise kvaliteedi ja tõhususe 
eesmärkidele;” (RK)

Välistegevus
„5. h) Strateegial on tugev välismõõde, mis peab tagama, et ELi vahendeid ja poliitikat 
kasutatakse meie huvide ja seisukohtade edendamiseks ülemaailmsel areenil, osaledes avatud 
ja õiglastel turgudel kogu maailmas.” (EÜ1)

„64. rõhutab, et tuleb pöörata suuremat tähelepanu ELi 2020. aasta strateegia 
välismõõtmele; nõuab tungivalt, et komisjon kohaldaks oma välistegevuses laiemat ja 
igakülgsemat lähenemist kooskõlas ELi poliitikavaldkondade arengusidususe 
kontseptsiooniga; kutsub komisjoni üles kasutama ka oma 2020. aasta ELi 
kaubandusstrateegiat, et edendada liidu põhiväärtusi, nagu inimõiguste, demokraatia, 
õigusriigi põhimõtete ja põhivabaduste ning keskkonnakaitse edendamine;” (EP5)

PRIORITEETIDE SEADMINE

„41. on seisukohal, et EL peaks tegelema suurte majandusprojektidega, nagu üleeuroopaline 
energiavõrk, Galileo projekti lõpuleviimine, rohelise tehnoloogia laialdane kasutusele 
võtmine, sh ELi hoonestuse süsteemne renoveerimine, e-tervishoid ning info- ja 
sidetehnoloogia infrastruktuuri arendamine ja ajakohastamine;” (EP1)

„21. nõuab tugevamaid Euroopa vahendeid innovatsiooni rahastamiseks ning praeguse 
killustatuse ja lühiajaliste eesmärkide ennetamiseks; on seisukohal, et piisavate rahaliste 
vahendite eraldamine on innovatsiooni edendamise vältimatu tingimus ning seetõttu tuleks 
ELi innovatsioonieelarvet tunduvalt suurendada; nõuab, et seda tuleks arvesse võtta 
eelseisval kehtiva finantsraamistiku läbivaatamisel ning 2014–2020. aasta finantsperspektiivi 
kavandamisel; ...” (EP4)

„26. rõhutab, et Euroopa peaks olema vähem CO2-heiteid tekitavate internetitehnoloogiate 
ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate rakenduste arendamise esirinnas; teeb 
ettepaneku järgmises finantsperspektiivis ELi info- ja kommunikatsioonitehnoloogia eelarvet 
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kahekordistada;” (EP4)

„50. … teeb ettepaneku järgmises finantsperspektiivis kahekordistada ELi IKT valdkonna 
teadusuuringute eelarvet ning neljakordistada IKT kasutuselevõtu eelarvet;” (EP3)

„19. rõhutab, et suured teadus- ja arendusprojektid, tähtsad energiainfrastruktuuri 
investeeringud, ELi uus kosmosepoliitika pädevus, samuti ELi innovatsioonipoliitika nõuavad 
ELilt kindlat, usaldusväärset ja püsivat rahalist toetust, et saavutada liidu peamised 2020. 
aasta eesmärgid;” (EP5)

„29. ... palub komisjonil suurendada kogu rahastamispaketti, mis on ühenduse eelarves ette 
nähtud teadus- ja uuendustegevusele;” (EP5)

„50. märgib, et energeetika infrastruktuuri on vaja teha suuri investeeringuid nii 2020. 
aastani kui ka pärast seda, et toime tulla kliimamuutusega; need investeeringud peaksid 
hõlmama ka üleeuroopalise energiavõrgu korrastamist (supervõrk ja nn arukas võrk), 
rohelisi transpordikoridore, võrguühendusi, Galileo projekti lõpuleviimist, loodussäästlikke 
tehnoloogiaid, e-tervishoidu, üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) programmi ning vaba 
ja õiglast juurdepääsu info- ja kommunikatsioonitehnoloogiale ja lairibaühendusele;” (EP5)

„55. kordab parlamendi nõuet tagada piisav rahastamine, et toetada vähese 
süsihappegaasiheitega puhtaid, säästvaid ja tõhusaid energiatehnoloogiaid, see rahaline 
toetus peaks moodustama ELi eelarvest kokku vähemalt 2 miljardit eurot aastas ja seda tuleks 
alates 2010. aastast maksta lisaks seitsmendale raamprogrammile ning konkurentsivõime ja 
uuendustegevuse raamprogrammile;...”” (EP5)

„49. ...kutsub seepärast komisjoni ja liikmesriike üles seadma energiatõhususe ELi 
tegevuskavas olulisele kohale, ka eelarvet silmas pidades;” (EP5)

„51. juhib tähelepanu sellele, et liit peab investeerima tõhusamalt olemasolevasse 
transpordiinfrastruktuuri, näiteks TEN-T võrkudesse, et kiirendada töökohtade loomist, 
parandada sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust ning luua säästev ja 
koostalitlusvõimeline transpordisüsteem; nõuab transpordiliikide koosmõju ja logistika 
arukat kasutamist, kuna transpordisektori CO2-heite vähendamiseks ja sektori säästvaks 
muutmiseks on vaja innovatsiooni, uusi tehnoloogiaid ja rahalisi vahendeid;” (EP5)

„34. rõhutab, et parlament on samuti seadnud noored 2011. aasta eelarves üheks 
prioriteediks ning on selgelt väljendanud oma tahet rahaliselt toetada kõigi selle valdkonna 
suurimaid programme;”(EP5)

VASTASTIKUNE TÄIENDAVUS LIIKMESRIIKIDE EELARVETEGA

„19. on seisukohal, et iga liikmesriik peaks näitama, kuidas ta on kasutanud Euroopa 
vahendeid EL 2020 eesmärkide saavutamiseks ...;” (EP1)

„55. nõuab sellega seoses, et komisjon ja liikmesriigid koostaksid kiiresti 
rahastamiskohustuste ajakava, et tagada 2010. aastast alates Euroopa energiatehnoloogia 
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strateegilise kava (SET-kava) algatuste ja neid täiendavate algatuste rahastamine;” (EP5)

KULUDE KVALITEET

„Pikaajalise majanduskasvu prioriteete peab peegeldama ka ELi mitmeaastane 
finantsraamistik. Komisjonil on kavatsus tõstatada kokkulepitud prioriteedid oma järgmise 
mitmeaastase finantsraamistiku kohta käivates ettepanekutes, mis on vaja esitada järgmiseks 
aastaks. Arutelu teemaks ei peaks olema ainult rahastamise tasemed, vaid ka see, kuidas 
peaksid olema korraldatud erinevad rahastamisvahendid, nagu struktuurifondid, maaelu 
arendamise fondid, teadusuuringute raamprogramm ning konkurentsivõime ja 
uuendustegevuse raamprogramm, et saavutada Euroopa 2020. aasta eesmärgid, 
maksimeerida nende mõju, tagada nende tõhusus ja ELi lisaväärtus. Oluline on leida viisid, 
kuidas suurendada ELi eelarve mõju – isegi kui eelarve on väike, võib sel õigesti suunatuna 
olla oluline katalüütiline mõju.” (KOM1)

„19. on seisukohal, et ...-ELi rahastamine peaks sõltuma tulemustest ning kooskõlast ELi 
2020 strateegia eesmärkidega;” (EP1)

„6. pole rahul sellega, et puudub üldine hinnang ühtekuuluvuspoliitika raames tehtud 
kulutuste mõju kohta regionaalarengule; kutsub komisjoni üles hindama struktuurifondide 
rahaliste vahendite Lissaboni strateegia eesmärkidele sihtotstarbelise eraldamise 
territoriaalset mõju ja hindama, kas see süsteem aitab tegelikult kaasa tasakaalustatud ja 
sidusale piirkondlikule arengule;” (EP2)

„32. on seisukohal, et tuleks püstitada selged eesmärgid VKEde rahastamisvahenditele, et 
tagada digitaalne koostalitlusvõime ja ligipääsetavus, ning need eesmärgid peaksid olema 
selgelt seotud ökoinnovatsiooni eesmärkidega;” (EP5)

„40. rõhutab, kui oluline on VKEdele tagada minimaalne rahastamine teadus- ja 
innovatsioonialgatuste raames avaldatud avatud pakkumismenetlustes vastavalt 
teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmenda raamprogrammi 
eeskujule (15% koostööprogrammi vahenditest);” (EP4)

„46. on arvamusel, et ELi struktuurifondide jaotamise eeskirju tuleb kohandada, et võtta 
arvesse vajadust edendada innovatsiooni, mis vähendab kulusid ning parandab ressursside 
kasutust;” (EP5)

„30. rõhutab, kui oluline on lihtsustada uurimis- ja arendustegevuse rahastamist ning 
vähendada bürokraatiat, et teadmispõhised ettevõtted saaksid olla võimalikult tõhusad ning et 
saaks soodustada uute töökohtade loomist;” (EP5)

„44. on seisukohal, et innovatsioonitoetuse edendamisega peab alati kaasnema ka toetuse 
taotlejale bürokraatliku asjaajamise kergendamine; kutsub komisjoni üles bürokraatia 
vähendamise nimel kujundama ümber raamprogrammi protsesse ja looma kasutajate 
paneele;” (EP4)


