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ETTEPANEKUD 

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni 

ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

A. arvestades, et nõukogu määruses nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks 

mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020, on sätestatud, et komisjon peaks 

esitama oma ettepaneku 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku kohta enne 1. 

jaanuari 2018; arvestades, et seadusandlikud ettepanekud järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku kohta tuleb esitada võimalikult kiiresti, et oleks võimalik võtta vastu 

otsused ühtekuuluvuspoliitika tuleviku kohta, jõuda kokkuleppele uues rahastamises 

võimalikult kiiresti enne praeguse programmitöö perioodi lõppu ning vältida viivitusi uue 

perioodi programmitöös; 

B. arvestades, et Euroopa Liidu lepingu artiklis 3 on sätestatud, et liit peaks edendama 

majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust ja solidaarsust liikmesriikides ja 

piirkondades ning nende vahel; arvestades, et piirkondlik ühtekuuluvuspoliitika on üks 

keskseid ELi poliitikasuundi, millel on suur lisandväärtus, mis edendab solidaarsust ja 

vähendab arengutaseme erinevusi ning mis toob Euroopa integratsioonist saadava kasu 

otse ELi kodanikele kõigis piirkondades; arvestades lisaks, et piirkondlik 

ühtekuuluvuspoliitika ühendab Euroopat ja solidaarsuse põhimõtet rakendades tugevdab 

selle majandust, kindlustab sotsiaalset sidusust Euroopas ning aitab konkreetsete 

kohapealsete tulemuste abil muuta ELi selle kodanikele käegakatsutavaks ja nähtavaks; 

arvestades, et seepärast on väga oluline näha mitmeaastases finantsraamistikus ette 

ühtekuuluvuspoliitika piisav, vähemalt praeguse perioodi rahastamisega võrdne 

rahastamine, et vastata väljakutsetele, mille asjakohast lahendamist sellelt poliitikalt 

oodatakse; 

C. arvestades, et tuleks võtta sobivaid meetmeid, mis tagaksid, et Ühendkuningriigi 

lahkumisega EList kaasnevad eelarvelised raskused ei avaldaks kahjulikku mõju 

regionaalpoliitika eelarvele, sealhulgas võtta rahastamiseks kasutusele uusi 

omavahendeid; arvestades, et ühtekuuluvuspoliitika pakub piiriüleseid ja muid 

territoriaalse koostöö vahendeid selleks, et tagada jätkuv koostöö Ühendkuningriigi 

piirkondadega pärast seda, kui Ühendkuningriik on EList lahkunud, säilitades kontaktid ja 

tehes koostööd selle kodanikega ühiste eesmärkide saavutamise nimel; 

D. arvestades, et kõrgetasemelise omavahendite töörühma 2016. aasta detsembri 

lõpparuandes ja soovitustes esitatud mõned uute omavahendite ettepanekud, nagu 

finantstehingute maks, süsinikdioksiidimaks kõigi kasvuhoonegaaside heitkoguste allikate 

pealt ja Euroopa äriühingu tulumaks, väärivad analüüsimist laiemas plaanis ja oleksid ka 

kooskõlas nii kliima- ja energiapoliitika raamistiku 2030 eesmärkide kui ka majandusliku, 

sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse eesmärkidega; 

E. arvestades, et ühtekuuluvuspoliitika on aidanud märkimisväärselt kaasa majanduslikule, 

sotsiaalsele ja territoriaalsele ühtekuuluvusele ning strateegia „Euroopa 2020“ 

rakendamisele ja selles seatud aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu eesmärkide 

saavutamisele; arvestades, et pole kadunud oht, et neid eesmärke ei suudeta ELis 2020. 

aastaks täita, eriti vaesuse vähendamise, taastuvenergia edendamise ja tööpuuduse vastase 

võitluse osas; arvestades, et strateegia tuleks 2020. aasta järgse perioodi osas läbi vaadata 

ning aidata kaasa säästva arengu eesmärkide 2030. aasta tegevuskava täitmisele; 
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arvestades, et selle rahastamine tuleks tagada järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 

ajal, andes olulise rolli ühtekuuluvuspoliitikale; arvestades, et ühtekuuluvuspoliitikaga on 

saavutatud olulisi tulemusi ja see on võimaldanud vähendada majanduslikku ja sotsiaalset 

vahet Euroopa piirkondade vahel; arvestades samas, et kaheksa liikmesriigi 47 piirkonda 

on arengus endiselt teistest maas; 

1. kinnitab ühtekuuluvuspoliitika suurt ELi lisaväärtust, sest sellega täidetakse aluslepingute 

eesmärke majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalset ühtekuuluvuse osas ning vähendatakse 

erinevusi eri piirkondade arengutasemete vahel järgmisega: 

– majanduskasvu ja töökohtade loomine piirkondlikul ja kohalikul tasandil, eelkõige 

mahajäänud piirkondades, mis aitab kaasa sidususele, ülekanduvale mõjule, tõhusamale 

majanduskoostööle, üldisele makromajanduslikule stabiilsusele ja liidu kui terviku 

konkurentsivõimele; 

– Euroopa mõõtmega avalike hüvede loomine, toetades riikidevahelist infrastruktuuri; 

– piiriülese koostöö edendamine ja aidates luua stabiilse aluse püsivale rahule ja 

demokraatiale Euroopas; 

– liikmesriikidega koostöös toimuva eelarve täitmise ja subsidiaarsuse kasutamine 

selleks, et tuua kokku eri sidusrühmad juhtimise eri tasanditel ja tõhusalt käsitleda 

sotsiaal-majanduslikke riske ja võimalusi; 

2. palub komisjonil esitada viivitamata ettepanekud järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 

ja 2020. aasta järgse ühtekuuluvuspoliitika paketi kohta ning nõuab kohest läbirääkimiste 

alustamist, et tagada Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide õigeaegne rakendamine 

2020. aasta järgsel programmitöö perioodil; on seisukohal, et ühtekuuluvuspoliitika peaks 

jätkuvalt tooma kasu kodanikele kõigis piirkondades, koondades seejuures ressursid kõige 

haavatavamatele piirkondadele; on seisukohal, et välja tuleks töötada ja kehtestada SKPd 

täiendavad uued sotsiaalsed ja keskkonnaalased näitajad, et eraldada Euroopa struktuuri- 

ja investeerimisfondidest vahendeid õiglasemalt ja võtta paremini arvesse eri liiki 

ebavõrdsust; 

3. kinnitab, et ühtekuuluvuspoliitika peab jääma ELi peamiseks avaliku sektori 

investeerimis- ja arengupoliitika valdkonnaks, kuid et veelgi enam tuleb teha selleks, et 

rõhutada ühtekuuluvuspoliitika olulist ja asendamatut rolli ELi poliitiliste eesmärkide 

saavutamisel; on seetõttu seisukohal, et suurt tähelepanu on vaja pöörata tööhõivele, 

oskustele, innovatsioonile, demograafiale, VKEdele, sotsiaalsele kaasamisele ja 

konkreetsetele ELi eesmärkidele, nagu digiteerimine ja taasindustrialiseerimine, samuti 

tugevdatud sotsiaalsele mõõtmele, territoriaalsele koostööle ja linnamõõtmele; rõhutab 

sellega seoses, et ühtekuuluvuspoliitika ei ole mõeldud iga ettenägematu sündmuse 

lahenduseks ja rahastamisvahendiks ja sellega ei peaks edendama uute programmide 

loomist; juhib tähelepanu, et uued väljakutsed ei tohiks kahjustada traditsioonilisi ja 

pikaajalisi ühtekuuluvuspoliitika eesmärke, mis on sätestatud aluslepingutes; 

4. nõuab seetõttu, et mitmeaastases finantsraamistikus nähtaks 2020. aasta järgse 

ühtekuuluvuspoliitika jaoks jätkuvalt ette vähemalt senises osakaalus rahalised vahendid, 

millega tasakaalustatakse investeeringud kodanikesse ja kodanike jaoks ning 

ühtekuuluvuspoliitika kolme mõõtme (majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne) vahel, 

ning tagatakse, et ELi poliitilisi eesmärke on võimalik saavutada; on seisukohal, et 

ühtekuuluvuse osakaalu mitmeaastases finantsraamistikus tuleks suurendada ning praegusi 

kulukohustusi ei tohiks vähendada; tuletab meelde, et pidades silmas perioodi hilist algust 
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ning oodatavat maksetaotluste mahtu aasta lõpu poole, on väga oluline suurendada 

alamrubriigi 1b maksete ülemmäära, et tagada likviidsus ja investeeringute vool ning 

vältida poliitiliste riskide võimalikku mõju; märgib, et tulevaste ELi programmide ja 

vahendite loomine ja praeguste toetamine ei tohiks toimuda olemasolevate investeeringute 

arvelt; tunnistab ühtekuuluvuspoliitika tähtsat panust struktuurireformide hõlbustamisel 

selliste stiimulite abil nagu eeltingimused, mitte karistused, ning kutsub komisjoni üles 

uurima muid positiivseid vahendeid riiklike ja piirkondlike pingutuste toetamiseks; 

rõhutab, et vähem arenenud piirkondadele tuleb jätkuvalt pöörata erilist tähelepanu; 

toonitab, et mitmeaastases finantsraamistikus tuleks toetada Euroopa poolaasta raames 

esile tõstetud prioriteete, võttes eelkõige arvesse riigipõhiseid soovitusi, pidades samal 

ajal silmas aluslepingutes sätestatud ühtekuuluvuspoliitika eesmärke; tuletab meelde, et 

ELi uusi prioriteete ja algatusi tuleks rahastada uute vahenditega ning 

ühtekuuluvuspoliitikat ei tohiks ohtu seda sellega, et selleks praegu ette nähtud vahendeid 

kasutatakse uute prioriteetide ja algatuste rahastamisallikana; 

5. on seisukohal, et piirkondlik rahastamine peaks olema kaitstud ja olema ka edaspidi 

suunatud kõigile ELi piirkondadele eelkõige toetuste vormis, mida täiendatakse 

rahastamisvahenditega, millel on samuti oluline roll teatavate juhtumite puhul, pärast 

asjakohast eelhindamist ning omades selget strateegiat ja kriteeriumeid selle üle 

otsustamiseks, millist liiki rahastamine on soovitud eesmärkide saavutamiseks 

asjakohasem, ning mis peaksid vajaduse korral olema nõuetekohaselt integreeritud 

toetustega; rõhutab, et ELi eelarve vähendamise korral tuleb suuremat tähelepanu pöörata 

ELi kesksetele eesmärkidele ja ELi lisaväärtusele, pöörates erilist tähelepanu 

majanduskasvu ja töökohtade loomise ergutamisele ning ebavõrdsuse ja piirkondlike 

erinevuste vähendamisele; rõhutab komisjoni avaldust, et rahastamisvahendid on 

asjakohased ainult tulutoovate projektide puhul; on seisukohal, et toetused ja subsiidiumid 

on seetõttu jätkuvalt vajalikud; toonitab selliste finantstoodetega nagu aktsiad, 

usaldusfondid ja muud liiki võlakirjad seotud riske; märgib, et rahastamisvahendite 

osakaalu suurendamine ei tohiks mõjutada tagastamatuid rahalisi toetusi, sest see seaks 

ohtu nõutava tasakaalu; märgib, et siduvaid eesmärke rahastamisvahendite kasutamiseks 

2020. aasta järgses mitmeaastases finantsraamistikus ei saa pidada arvestatavaks 

võimaluseks; on seisukohal, et liikmesriikide rolli tuleks rõhutada asjakohaste 

kaasrahastamise määrade kaudu, millega tagatakse liikmesriikide pühendumus; märgib, et 

makromajandusliku tingimuslikkuse osas esineb erinevaid seisukohti ning rõhutab, et 

ühtekuuluvuspoliitika ja Euroopa poolaasta majanduse juhtimise protsesside vaheline suhe 

peab olema tasakaalustatud, vastastikune ning Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondidest toetuse saajate suhtes piiratud mõjuga; on seisukohal, et on 

hädavajalik, et Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid oleksid keskendatud 

valdkondadele, kus ühine tegutsemine on kõige vajalikum, nt majanduskasvu ja 

konkurentsivõime edendamine, kliimamuutustega kohanemine ja ressursitõhusus; rõhutab, 

et ELi rahastamine peaks täiendama riigieelarveid, pakkudes tegelikku täiendavust ning 

tagades meetmete võtmise valdkondades, mida riigieelarved ei hõlma; 

6. on seisukohal, et mis tahes lahendus, mille tulemuseks on lühiajaline mitmeaastane 

finantsraamistik, on vastuvõetamatu, sest see takistaks poliitikavaldkondade, sh 

ühtekuuluvuspoliitika pikaajalist planeerimist ja kahjustaks nende prognoositavust; on 

veendunud, et ainus alternatiiv praegusele kestusele on 5 + 5 aasta pikkune mitmeaastase 

finantsraamistiku periood koos kohustusliku vahehindamisega, eeldusel et komisjon tagab 

sujuva ülemineku ühest programmitöö perioodist teise, mis nõuaks rangemaid 
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kohustustest vabastamise eeskirju, lühemaid programmide lõpetamise menetlusi ning 

kiiremaid programmide loomise ja käivitamise protsesse; nõuab, et tulevane mitmeaastane 

finantsraamistik võimaldaks suuremat kodanike kontrolli, muu hulgas tugevdades 

ühtekuuluvuspoliitikas partnerluspõhimõtet ja joondades seda teiste 

poliitikavaldkondadega; kordab oma nõudmist kohaldada soolise võrdõiguslikkuse 

süvalaiendamist ELi eelarve kõikides osades; 

7. nõuab piirkondlike arenguprogrammide prioriteetide ajakohastamist, et võtta arvesse 

muutuvaid tingimusi ning kasutada ära uue tehnoloogia eeliseid; on seisukohal, et 

ühtekuuluvuspoliitika peaks eelkõige püüdma edendada teadmistepõhist majandust ja 

soodustama innovatsiooni; on samuti arvamusel, et vaja on suuremat paindlikkust selleks, 

et mitmeaastane finantsraamistik võiks tulla toime ettenägematute probleemidega; 

rõhutab, et komisjoni seisukoht on leida õige tasakaal rahastamise stabiilsuse ja 

paindlikkuse vahel; on seisukohal, et piirkondlikud töötuse määrad ja piirkondliku 

sotsiaalse progressi indeks on asjakohased kriteeriumid; rõhutab, et märkimisväärset 

majanduskasvu, mida on vaja töökohtade loomiseks ja arenguks, ei ole võimalik 

saavutada ilma ühiste jõupingutusteta hea majanduspoliitika rakendamiseks, mis peaks 

koosnema investeeringutest, struktuurireformidest ja eelarve konsolideerimisest; rõhutab 

ühtekuuluvuspoliitika rolli Pariisi kliimakokkuleppest (COP21) tulenevate eesmärkide 

saavutamisel ning vähese süsinikuheitega ringmajandusele üleminekul; juhib tähelepanu 

sellele, et oma eelarve parema täitmise tagamiseks tulevikus on vaja 

ühtekuuluvuspoliitikat põhjalikult lihtsustada, lähtudes kõrgetasemelise töörühma 

soovitustest, ning lisaks piirkondade eristamisele Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide programmide rakendamisel tuleb kaaluda proportsionaalsuse 

laialdasemat kohaldamist; rõhutab, kui oluline on regionaalpoliitika, et kaitsta kõige 

haavatavamaid piirkondi, nagu vähim arenenud ja äärepoolseimad piirkonnad; 

8. rõhutab, kui olulised on piirkondlikud piiriülesed algatused Euroopa integratsiooni ning 

aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu ja töökohtade loomise edendamisel; 

rõhutab, et Euroopa ühendamise rahastu ja Ühtekuuluvusfond peaksid jääma 

taristuinvesteeringute oluliseks allikaks ning assigneeringud peaksid vastama valitsevale 

suurele nõudlusele ja ületaotlemisele; juhib tähelepanu sellele, et Euroopa territoriaalne 

koostöö (Interreg) on üks peamisi ELi lisaväärtuse valdkondi, mis aitab tagada ühiste 

piiriüleste ja kogu ELi hõlmavate projektide jätkuvuse ja nendevahelised ühendused; on 

seisukohal, et just sellised piiriülesed algatused kujutavad Euroopa Liidu lisaväärtust; 

9. tuletab meelde, et alamrubriigi 1a investeeringutel on olnud poliitikale tugev positiivne 

mõju; on seisukohal, et sellised programmid nagu programmi „Horisont 2020“ 

jätkuprogramm peaksid saama kaks korda rohkem vahendeid kui praeguse 

raamprogrammi alusel; märgib, et prognoosid, nõudlus ja edukuse määrad näitavad, et 

selline suurendamine leevendaks teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamise 

puudujääki; 

10. nõuab, et komisjon rakendaks ja hõlbustaks veelgi ELi eri fondide, sealhulgas 

ühtekuuluvuspoliitika, programmi „Horisont 2020“, Euroopa ühendamise rahastu ja 

Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi vahelist suuremat koostoimet ja täiendavust, 

et vältida olukorda, kus sarnaste projektide suhtes kohaldatakse erinevaid eeskirju üksnes 

seetõttu, et neid rakendatakse erinevate vahendite kaudu, ning tegutseks eesmärgi nimel 

kehtestada sarnastele projektidele ühesugused eeskirjad, sealhulgas juhul, kui neid 
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rahastatakse erinevatest ELi poliitikavaldkondadest ja vahenditest, kuna see vähendaks 

bürokraatiat ja teeks ELi vahendite kasutamise toetusesaajate jaoks lihtsamaks, piiramata 

samas Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide assigneeringute terviklikkust; märgib, 

et finantsinstrumentide kasutuselevõttu ja koostoimet toetustega on võimalik suurendada; 

rõhutab sellega seoses, et erilist tähelepanu tuleks pöörata riigiabi eeskirjadele, et luua 

võrdsed tingimused toetuste ja rahastamisvahendite puhul; peab vajalikuks jätkata ka 

pärast 2020. aastat kõigi Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidega, sh 

Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Sotsiaalfondiga; 

11. on seisukohal, et uue mitmeaastase finantsraamistiku raames on äärmiselt oluline tagada, 

et eelarve-eeskirju ja ühtekuuluvuspoliitika kulutusi käsitlevaid eeskirju lõpuks 

lihtsustataks tasakaalukalt, ühtekuuluvuspoliitika läbivaid põhimõtteid kahjustamata, et 

positiivselt mõjutada järgmise mitmeaastase finantsraamistiku jätkusuutlikkust ning 

vähendada toetusesaajate koormust; nõuab, et komisjon uuriks lähemalt nn ühtsete 

eeskirjade lähenemisviisi, et ergutada rohkem toetusesaajaid taotlema ELi rahastamist, 

sest see annaks tõuke märkimisväärselt selgemate ja lihtsamate rakendamiseeskirjade 

kehtestamiseks ning ELi toetuse integreeritud strateegilise planeerimise tagamiseks; 

nõuab, et liikmesriikide jaoks kehtestataks lihtsustamisboonus tõhusate meetmete eest, 

millega vähendatakse bürokraatiat ja parandatakse ELi vahendite haldamist; rõhutab, et 

seoses mitmeaastase finantsraamistiku tulemuslikkuse suurendamisega tingimuslikkuse 

osas on oluline leida õige tasakaal, et mitte seada ohtu investeeringuid; rõhutab, et nn 

koondõigusaktide pakett pakub suuremat potentsiaali seoses kavandatud lihtsustamise ja 

paindlikkusega; on seetõttu seisukohal, et seda tuleks rakendada ja edasi arendada pärast 

2020. aastat; kutsub komisjoni üles laiendama suutlikkuse suurendamise toetuse 

pakkumist kohalikele, piirkondlikele ja riiklikele ametiasutustele ja toetusesaajatele ning 

suurendama selle tõhusust; palub komisjonil edasi arendada eeltingimuste süsteemi 

positiivseid elemente ja vähendada samal ajal vastavat halduskoormust seoses hindamise 

ja menetlusega; kutsub komisjoni üles tugevdama haldussuutlikkust suurendavaid 

meetmeid, et vahendeid tõhusamalt kasutada; julgustab laialdasemalt kasutusele võtma 

meetmeid, mis on inspireeritud komisjoni hiljutisest aruandest „Competitiveness in low-

income and low-growth regions: The lagging regions report“ (Väikese sissetuleku ja 

aeglase majanduskasvuga piirkondade konkurentsivõime – mahajäänud piirkondi käsitlev 

aruanne). 

12. nõuab Euroopa Solidaarsusfondi eelarve suurendamist ja täiendavat muutmist, eelkõige 

seoses ettemaksete maksimummääraga (praegu 30 miljonit eurot), mis on sätestatud 

läbivaadatud ELi Solidaarsusfondi määruse artiklis 4a, et oleks võimalik tõhusalt ja 

viivitamata reageerida suuremale osale loodusõnnetuste tekitatud kahjust. 
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