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Regionaalarengukomisjonile tehti kõnealuse menetluse raames ülesandeks esitada arvamus 
Teie komisjonile. Koordinaatorid võtsid komisjoni kirja vormis arvamuse vastu 27. veebruaril 
2023. aastal.

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

* * *

A. arvestades, et ELi toimimise lepingu artiklis 174 on sätestatud, et selleks et edendada 
oma igakülgset harmoonilist arengut, töötab liit välja ja rakendab meetmeid 
majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse tugevdamiseks. Iseäranis 
taotleb liit eri regioonide arengutaseme ühtlustamist ning mahajäämuse vähendamist 
kõige ebasoodsamates piirkondades. Asjaomaste regioonide puhul pööratakse erilist 
tähelepanu maapiirkondadele, tööstuslikust üleminekust mõjutatud piirkondadele ja 
regioonidele, kus valitsevad rasked ja püsivad ebasoodsad looduslikud või 
demograafilised tingimused, näiteks saartele, äärepoolseimatele piirkondadele, 
piiriülestele ja mäestikualadele;

1. on seisukohal, et ELi peamise pikaajalise investeerimisvahendina põhineb 
ühtekuuluvuspoliitika solidaarsusel, loob kestlikku majanduskasvu ja töökohti kogu 
liidus ning aitab kaasa liidu peamiste eesmärkide ja prioriteetide saavutamisele, 
sealhulgas kliima- ja energiaeesmärkide saavutamisele, võitlusele elurikkuse 
vähenemise vastu ning arukale, kestlikule ja sotsiaalselt kaasavale majanduskasvule, 
aidates samal ajal ellu viia Euroopa sotsiaalõiguste sammast ja lahendada demograafilisi 
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probleeme;

2. võtab teadmiseks edusammud, mida on ELi 2023. aasta eelarve ettevalmistamisel 
seoses elurikkuse arvessevõtmisega tehtud, ning palub komisjonil viia lõpule ELi 
2024. aasta eelarve elurikkuse kulutuste jälgimise metoodika ajakohastamine; rõhutab 
vajadust tagada olulise kahju ärahoidmise põhimõtte järgimine kogu ELi eelarve 
ulatuses ning nõuab 2024. aasta eelarves suuremate pingutuste tegemist kliima ja 
elurikkuse arvessevõtmise eesmärkide saavutamiseks; väljendab heameelt pingutuste 
üle kõnealuste eesmärkide täitmise kohta läbipaistvama ja põhjalikuma aruandluse 
saavutamiseks ning rõhutab vajadust teha piisavalt nende mõju järelhindamisi;

3. väljendab heameelt selliste ühtekuuluvuspoliitika meetmete üle, nagu arukate külade 
kontseptsioon, mis aitavad kaasa tugevamatele, vastupanuvõimelisematele ja 
jõukamatele maapiirkondadele ja -kogukondadele; nõuab suuremaid avaliku sektori 
investeeringuid kõigile kättesaadavasse digiharidusse, -tehnoloogiasse ja 
-innovatsiooni, mis omakorda peaks kaasa tooma kõrgema elatustaseme ning toetama 
paremat ja võrdset juurdepääsu kultuurile, avalikke ja esmaseid sotsiaalteenuseid 
kodanike jaoks, kvaliteetset haridust, ressursside paremat ja tõhusat kasutamist, 
väiksemat keskkonnamõju ja uusi võimalusi maapiirkondade VKEde jaoks;

4. kordab, et kuigi piisavad rahalised vahendid aitavad neid eesmärke saavutada, aitavad 
need kaasa ka ambitsioonika, õiglase ja kaasava ülemineku ning kliimaneutraalsele 
Euroopa saavutamisele; rõhutab sellega seoses, et ühtekuuluvuspoliitikas ei tohiks teha 
ümberpaigutusi, mis võiksid ohustada struktuuri- ja investeerimisfondide suutlikkust 
täita oma eesmärke kooskõlas ühtekuuluvuse mittekahjustamise põhimõttega;

5. märgib, et õiglase ülemineku fond (JTF) vajab piisavaid rahalisi vahendeid ja 
pikaajalist perspektiivi, et tagada selle tõhusus piirkondade kliimaneutraalsusele 
ülemineku toetamisel;

6. usub, et sidususe, vastastikuse täiendavuse ja koostoime saavutamine 
ühtekuuluvuspoliitika ja taasterahastu (NGEU) vahel on väga suur väljakutse ning et 
seetõttu on väga oluline vältida kattuvusi ja vastuolusid nende projektide kavandamisel 
kohapeal; kordab vajadust kooskõlastada eelarve tasandil kõiki ühtekuuluvuspoliitikat 
toetavaid rahastamisvahendeid, nagu ERF, ESF+, REACT-EU, JTF, CRII ja CRII+, et 
tagada, et programmid üksteist ei nõrgendaks; lisaks on surve võtta vahendid kiiresti 
kasutusele ning taaste- ja vastupidavusrahastu eelistamine ühtekuuluvuspoliitika 
rahastamisele vähendanud tähelepanu ja suutlikkust tegeleda aastate 2021–2027 
ühtekuuluvuspoliitika rahastamise programmitöö ja rakendamisega, tekitades 
lisaviivitusi, mille tagajärjeks võivad olla ebapiisav rakendamine, alakasutamine ja 
elluviimata projektid; 

7. väljendab heameelt komisjoni töö üle uue liigituse vallas, et mõõta liidu kulutuste 
soolist mõju; kutsub komisjoni üles tagama, et see liigitus keskenduks programmide 
soolisele võrdõiguslikkusele avalduva mõju täpsele ja terviklikule kajastamisele; nõuab 
lisaks selle liigituse laiendamist kõigile mitmeaastase finantsraamistiku programmidele, 
et oleks näha mõju 2024. aasta eelarvele; rõhutab sellega seoses vajadust sooliselt 
eristatud andmete süstemaatilise kogumise ja analüüsimise järele; 

8. kinnitab veel kord, et riigi, piirkondlikud, kohalikud ja muud ametiasutused peavad 
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tegema koostööd ja arendama dialoogi kodanikuühiskonna organisatsioonide ja kõigi 
asjaomaste sidusrühmadega, sealhulgas ülikoolide ja innovatsioonikeskustega, et täita 
ühtekuuluvuspoliitika eesmärgid; kordab lisaks vajadust tugevdada kohalike, 
piirkondlike ja riigi ametiasutuste haldusalast pädevust ja suutlikkust, mis on olulise 
tähtsusega algatuste ja projektide kohapealseks nõuetekohaseks kavandamiseks ja 
rakendamiseks;

9. tuletab meelde, et ühtekuuluvuspoliitika, mida kasutatakse kooskõlas selle 
eesmärkidega, on osutunud kasulikuks vahendiks probleemide lahendamisel 
mitmesuguste kriiside puhul, nagu Venemaa agressioonisõda Ukraina vastu ja selle 
mõju energiavarustusele, suur elukallidus, inflatsioon, hoolitsemine pagulaste ja 
ümberasustatud isikute eest; märgib samal ajal, et inflatsioon ja suurenevad 
materjalikulud on takistanud ühtekuuluvuspoliitika projektide rakendamist kohapeal, 
ning kutsub komisjoni üles kaaluma ettepanekute vastuvõtmist takistuste ja viivituste 
leevendamiseks;

10. rõhutab olemasolevat seost õigusriigi põhimõtte järgimise ja liidu eelarve tõhusa 
täitmise vahel kooskõlas usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtetega – säästlikkus, 
tõhusus ja tulemuslikkus –, nagu on sätestatud finantsmääruses;

11. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tagama, et liidu vahendeid kasutatakse 
läbipaistvalt, õiglaselt ja vastutustundlikult.
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