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ETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tuletab meelde, et ühtekuuluvus on üks Euroopa Liidu lepingu artiklis 3 sätestatud liidu 
eesmärk, mis on määratletud Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 174, ning see 
kuulub liidu ja liikmesriikide jagatud pädevusse; rõhutab, et ühtekuuluvuspoliitika on 
üks olulisemaid liidu poliitikavaldkondi ja tema peamine avaliku sektori 
investeerimispoliitika, mille eelarve 2014.–2020. aasta mitmeaastases 
finantsraamistikus on 351,8 miljardit eurot ehk üks kolmandik mitmeaastasest 
finantsraamistikust, ning et see peaks jääma nii ka järgmises mitmeaastases 
finantsraamistikus, ilma edasisi kärpeid tegemata, ning et uued liidu algatused peavad 
olema vastavuses uute ja piisavate rahaliste vahenditega ning neid tuleb käsitleda 
kaasotsustamismenetluse raames;

2. rõhutab, et ühtekuuluvuspoliitika tugineb solidaarsuspoliitikale ja selle aluslepingust 
tulenev eesmärk on edendada ja toetada liikmesriikide ja piirkondade üldist 
harmoonilist arengut, edendada piirkondadevahelist koostööd ning vähendada 
majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ebavõrdsust liidu piirkondade vahel ja nende 
sees ning tagada, et ükski piirkond ei jääks maha, võttes seejuures arvesse 
demograafilisi probleeme; on seisukohal, et ühtekuuluvuspoliitika loob majanduskasvu 
ja töökohti kogu liidus ning aitab saavutada liidu peamisi eesmärke ja prioriteete, 
sealhulgas kliima- ja energiaeesmärke ning arukat, jätkusuutlikku ja kaasavat 
majanduskasvu; märgib, et täiendavus võib aidata saavutada struktuurifondide 
tasakaalustatud kasutamise kombinatsioonis kõigi olemasolevate allikatega, sealhulgas 
rahastamisvahenditega;

3. väljendab heameelt selle üle, et 2007.–2013. aasta programmide jaoks ei ole rohkem 
maksevajadusi ning et maksete parem täitmine ja projektide valimise hoogustumine 
jätkub ning kohapeal projektide valimise määr on lõpuks jõudnud eelmise 
programmitöö perioodi tasemele ja ületab selle (2019. aasta septembri seisuga 83%); 
tõdeb siiski, et liikmesriikide vahel on projektide valimise määras suured erinevused, 
ning kutsub komisjoni üles veelgi rohkem abistama liikmesriike, kes on oma tulemuste 
parandamisel maha jäänud;

4. märgib, et 2020. aasta eelarveprojektis on kulukohustuste assigneeringuid alamrubriigi 
1b puhul suurendatud 2,5% võrreldes 2019. aasta ELi eelarvega, samas kui maksete 
assigneeringud tervikuna suurenesid 6,4%;

5. kutsub nõukogu ja komisjoni üles võtma arvesse selle programmitöö perioodi 
õppetunde ja vältima edasisi maksekriise ja viivitusi maksete tegemisel; juhib 
tähelepanu asjaolule, et programmide hilinenud algus ja rakendamine viis 
maksetaotluste kuhjumiseni;

6. rõhutab, et ELi toimimise lepingu artiklis 349 osutatud äärepoolseimad piirkonnad 
saavad eelkõige ühtekuuluvuspoliitika kontekstis kasu konkreetsetest meetmetest seoses 
tingimustega juurdepääsuks vajalikele ja olulistele vahenditele, et edendada kestlikku 
arengut ja saavutada seega kestliku arengu eesmärgid, arvestades nende majanduslikku 
ja sotsiaalset olukorda, nende geograafilise kauguse suurt struktuurilist mõju ja nende 
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erilist avatust kliimamuutustega seotud mõjudele;

7. tuletab meelde, et ühtekuuluvuspoliitika on üks kõige olulisemaid vahendeid, mis on 
suunatud komisjoni 2020. aasta eelarveprojektis esitatud prioriteetidele; rõhutab 
ühtekuuluvuspoliitika investeeringute tasuvust, kuna iga investeeritud euroga kaasneb 
tulemi kasv 2,74 euro võrra ja töökohtade loomine;

8. kinnitab, et ühtekuuluvuspoliitika eesmärkide saavutamiseks peavad piirkondlikud, 
kohalikud, linnade ja muud asutused tegema koostööd ja pidama dialoogi 
kodanikuühiskonna organisatsioonidega, sealhulgas ülikoolide, 
keskkonnaorganisatsioonide ning etnilist ja usulist mitmekesisust, eri vanuserühmi, 
puudega inimesi, eri seksuaalset sättumust või soolist identiteeti esindavate rühmadega;

9. tuletab meelde, et ühtekuuluvuspoliitika on kasulik vahend sisserändajate vastuvõtmise 
ja integreerimise toetamiseks, ning rõhutab, et ELi 2020. aasta eelarve peaks aitama 
lahendada rändega seotud probleeme solidaarsuse vaimus;

10. nõuab noorte tööhõive algatuse ümberprogrammeerimist, järgides 2019. aasta 
eelarvemenetluse käigus saavutatud kokkulepet suurendada märkimisväärselt 
kulukohustuste assigneeringuid; nõuab tungivalt konkreetsete meetmete rahastamist, et 
piirata noorte inimeste lahkumist vähem arenenud piirkondadest;

11. on mures võimaliku kokkuleppeta Brexiti tagajärgede pärast ning eelkõige võimaliku 
negatiivse mõju pärast ühtekuuluvuspoliitikale ja piiriülestele piirkondadele; rõhutab 
järgmise mitmeaastase finantsraamistiku üle peetavate läbirääkimiste tähtsust ning 
nõuab tungivalt, et Brexiti eelarvelist mõju ühtekuuluvuspoliitikale vähendataks 
võimalikult suures ulatuses;

12. kordab, kui oluline on tugevdada kohalike ja piirkondlike omavalitsuste 
haldussuutlikkust, mis on oluline element projektide nõuetekohasel ettevalmistamisel ja 
rakendamisel kohapeal;

13. märgib, et eelarveaasta 2020 on kehtiva mitmeaastase finantsraamistiku viimane aasta, 
ning rõhutab seetõttu, kui oluline on uueks finantsperioodiks valmistumine ja sellega 
sujuvalt kohanemine;

14. väljendab muret selle pärast, et eesmärki kulutada 2014.–2020. aasta finantsraamistikus 
ELi eelarvest 20% kliimameetmeteks ei saavutata, ning nõuab tungivalt, et komisjon 
suurendaks märkimisväärselt 2020. aasta kliimakulutuste osakaalu; kutsub liikmesriike 
ja piirkondi üles võtma nõuetekohaselt arvesse ühtekuuluvuspoliitika olulist panust 
kliimameetmetesse ja liidu kliimakulutuste eesmärgi saavutamisse, samal ajal on 
tungivalt vaja kaotada kliimavaldkonna eelarve puudujääk 3,5 miljardit eurot ja vältida 
avaliku sektori raha kulutamist fossiilkütustele, et keskenduda kliimamuutuste vastu 
võitlemisele ja saavutada Pariisi kokkuleppe eesmärgid;

15. on seisukohal, et piisavat toetust tuleks anda meetmetele, mis keskenduvad eelkõige 
tervise- ja keskkonnaaspektidele, mis võivad tuleneda ka energiasüsteemi 
ümberkujundamisega seotud nõuetest, nagu tuumaelektrijaamade dekomisjoneerimine; 
võtab teadmiseks, et 41 söest sõltuva piirkonna CO2-heidet tuleb vähendada söetööstuse 
töötajate ümberõppe ja kvalifikatsiooni tõstmise abil ning tagada õiglane üleminek 
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säästvale majandusele, luues õiglase ülemineku fondi ja eraldades eelarves piisavalt 
vahendeid, et tagada õiglane üleminek süsinikdioksiidiheitevabale majandusele 2050. 
aastaks;

16. märgib seoses vahendite ümberpaigutamisega Euroopa ühendamise rahastule, et 2020. 
saab olema teine aasta, mil saab taotleda täiendavaid eelmakseid 2014., 2015. või 2016. 
aastal alustatud meetmete eest, ning viimane aasta, kui saab kasutamata vahendeid 
ümber jaotada;

17. rõhutab, et ühtekuuluvuspoliitikas ei tohiks teha selliseid muudatusi, mis võivad 
ohustada struktuuri- ja investeerimisfondide suutlikkust täita oma eesmärke;

18. märgib, et struktuurireformi tugiprogrammi rahastamist finantseeritakse kulukohustuste 
koguvarust; hoiatab, et rahastamisvahendite suurendamine ei tohiks toimuda 
ühtekuuluvuspoliitika arvelt; tuletab meelde, et liidu uusi algatusi tuleks rahastada uute 
lisaressurssidega, mitte liidu pikaajaliste poliitikavaldkondade arvelt; märgib, et 
ühtekuuluvuspoliitikal ja majanduse juhtimisel võivad olla erinevad eesmärgid ning 
reformid peaksid võtma arvesse territoriaalset mõju;

19. peab kahetsusväärseks Ühtekuuluvusfondi assigneeringute vähenemist võrreldes 
eelmise programmitöö perioodiga ning märgib, et on oht, et arengupuudujäägid 
põhiinfrastruktuuri, eelkõige transpordi infrastruktuuri osas suurenevad; nõuab 
paindlikumaid eelarvemehhanisme, et hõlbustada vahendite ümberjaotamist põhitaristu, 
eelkõige üleeuroopalise transpordivõrgu infrastruktuuri lisainvesteeringuteks, mis on 
liidu tasandil majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse kaasamise liikumapanevaks jõuks 
nendes liikmesriikides, kus areng on selgelt maha jäänud;

20. palub komisjonil ja liikmesriikidel tagada liidu vahendite läbipaistev, õiglane ja 
vastutustundlik kasutamine.
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