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LÜHISELGITUS 

Arvamuse koostaja võtab teadmiseks komisjoni ettepaneku anda liikmesriikidele võimalus 

kasutada ühissätete määruse kohast tulemusreservi täies ulatuses või osaliselt liikmesriikide 

võetud struktuurireformidega seotud kohustuste toetamiseks. Liikmesriikidel oleks täiesti 

vaba voli otsustada, kas kasutada tulemusreservi struktuurireformide toetamiseks või mitte, 

ning niisuguse ümberjaotamise tegemiseks tuleb esitada ametlik ettepanek, mis sisaldab ka 

reformide elluviimise meetmeid, vahe-eesmärke ja eesmärke ning ajakava. Komisjon hindaks 

seda ettepanekut ja võtaks sellekohase otsuse vastu rakendusaktiga. 

Euroopa poolaasta eesmärk on võimaldada liikmesriikidel koordineerida oma 

majanduspoliitikat järgmiste meetmetega: 

• tagades riigi rahanduse usaldusväärsuse (vältides valitsemissektori ülemäärast võlga) 

• ennetades ELis ülemäärast makromajanduslikku tasakaalustamatust  

• toetades struktuurireforme, et luua rohkem töökohti ja suurendada majanduskasvu, 

ning 

• hoogustades investeeringuid.  

Liikmesriikide ametiasutuste plaanid Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 

kasutamiseks ajavahemikul 2014–2020 on esitatud partnerluslepingutes, mis on saanud 

Euroopa Komisjoni heakskiidu. 

Liikmesriikide ülesanne on pakkuda Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 

kasutamiseks konkreetseid programme ja projekte. 

Tulemusreserviga püütakse lihtsustada keskendumist tulemuslikkusele ning liidu aruka, 

jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia eesmärkide saavutamisele. Tulemusreserv 

on ette nähtud igale liikmesriigile ja moodustab 6 % kõikidest vahenditest, mis on eraldatud 

majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgile ning EAFRD-le ja meetmetele, mida 

vastavalt EMKF määrusele rahastatakse koostöös liikmesriikidega. 

Võimalus kasutada tulemusreservi struktuurireformide toetamiseks kahjustab selgelt selle 

algset eesmärki ja ühtekuuluvuspoliitika eesmärki, sest tulemusreserv loodi selleks, et 

eraldada vahendeid Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide programmidele, mille vahe-

eesmärgid on saavutatud. Kuna komisjon vaatab kõnealused programmid läbi 2019. aastal, on 

nende programmide puhul püüeldud vahe-eesmärkide saavutamise poole ja nendes on 

arvestatud tulemusreservist saadavate vahenditega. Kui nüüd on aga liikmesriikidel võimalik 

otsustada kasutada reservi muul eesmärgil, võivad ühtekuuluvusprogrammid sattuda 

finantsiliselt ebakindlasse olukorda ja kogeda rakendamisalaseid viivitusi. Seega kaoks 

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide programmide edu saavutamise stiimul. 

****** 

Eelarvekontrollikomisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil teha ettepaneku lükata 

komisjoni ettepanek tagasi. 
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