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 ET 

ETTEPANEKUD 

Eelarvekomisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil lisada oma resolutsiooni 

ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. rõhutab, et kuigi ühissätete määruses määratletakse täpselt liikmesriikide ning Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfondidest (ESI) kaasrahastatavate projektide rakendamisega 

tegelevate korraldusasutuste teabe- ja teavitamiskohustused, puuduvad konkreetsed sätted, 

mis tagaksid nende tegevuste jaoks ette nähtud rahastamispaketi olemasolu liidu või 

liikmesriikide tasandil; 

2. märgib murega, et on märgatav lõhe ühelt poolt ühtekuuluvuspoliitiliste sekkumiste 

dokumenteeritud tulemuste ja ühtekuuluvuspoliitika üldise lisandväärtuse ning teiselt 

poolt selle vahel, kuidas tajutakse ja tunnustatakse ELi rahastatud projekte kohapeal; on 

veendunud, et see lõhe tuleb kiiresti kõrvaldada, eriti arvestades suurenenud skeptilisust 

seoses ELiga, mida võib praegu näha paljudes liikmesriikides; palub, et komisjon eraldaks 

piisaval hulgal rahalisi vahendeid RegioStars auhinna ulatuse laiendamiseks, et kõikides 

liikmesriikides toimuksid igal aastal konkursid parimate piirkondlikul tasandil ellu 

viidavate projektide autasustamiseks; on seisukohal, et selline algatus võimaldaks 

ühtekuuluvuspoliitika algatuste parimaid näiteid meedias kajastada ja laiemale üldsusele 

märgatavaks teha; 

3. rõhutab, et partnerluse põhimõte võimaldab suurendada ühtekuuluvuspoliitika isevastutust 

ja pühendumist selle poliitika tulemuste paremale levitamisele; 

4. rõhutab ühtekuuluvuspoliitika rakendamise eeskirjade lihtsustamise vajadust ning vajadust 

säilitada usaldusväärne finantsjuhtimine, millest teavitatakse ühtlasi nõuetekohaselt 

avalikkust; 

5. kutsub komisjoni üles kaaluma rahastamispaketi eraldamist teabe- ja 

teavitamistegevusteks osana Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidega seotud 

tehnilisest abist; on seisukohal, et selleks pakub suurepärast võimalust käimasolev 

ühissätete määruse läbivaatamine, mida tehakse mitmeaastase finantsraamistiku 

läbivaatamise/muutmise paketi osana esitatud lihtsustamise raames; nõuab, et riiklikud, 

piirkondlikud ja kohalikud korraldusasutused kohandaksid oma sisestruktuure, et 

parandada teabevahetust ning kasutada seejärel võimalikult tõhusalt ära Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfondide edendamiseks eraldatud rahalisi vahendeid; 

6. on seisukohal, et sidusrühmade suurem kaasatus ja Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide parem nähtavus võiksid suurendada liikmesriikide esitatavate 

projektitaotluste arvu ja seega vähendada ELi eelarve alakasutust; 

7. märgib siiski, et suhtumine Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidesse ei parane 

pelgalt teavitus- ja teabevahetustegevuste tulemusel, vaid nende fondidega loodava 

mõõdetava ja materiaalse lisaväärtuse tulemusel. 
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