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 ET 

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK 

partnerite osaluse ja nähtavuse suurendamise kohta Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide töös 

(2016/2304(INI)) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 174, 175 ja 177, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) 

nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, 

Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa 

Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette 

üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi 

ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu 

määrus (EÜ) nr 1083/2006 (edaspidi „ühissätete määrus“)1, 

– võttes arvesse komisjoni 7. jaanuari 2014. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 240/2014, 

millega sätestatakse Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidega seotud Euroopa 

partnerluse käitumisjuhend2, 

– võttes arvesse oma 16. veebruari 2017. aasta resolutsiooni töökohtade loomisse ja 

majanduskasvu elavdamisse investeerimise ning Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide panuse maksimeerimise kohta3, 

– võttes arvesse oma 16. veebruari 2017. aasta resolutsiooni Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide rakenduskavade täitmisega hilinemise ning sellest 

ühtekuuluvuspoliitikale ja edasiliikumisele tuleneva mõju kohta4, 

– võttes arvesse oma 10. mai 2016. aasta resolutsiooni uute territoriaalsete arengu 

vahendite kohta ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020: integreeritud territoriaalsed 

investeeringud ning kogukonna juhitud kohalik areng5, 

– võttes arvesse oma 26. novembri 2015. aasta resolutsiooni 2014.–2020. aasta 

ühtekuuluvuspoliitika lihtsustamise ja tulemuslikkuse suurendamise kohta6, 

– võttes arvesse nõukogu 16. novembri 2016. aasta järeldusi ühtekuuluvuspoliitika ning 

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide tulemuste ja uute elementide kohta7, 

– võttes arvesse komisjoni teatist „Ühtekuuluvuspoliitika nähtavuse tagamine: 

                                                 
1 ELT L 347, 20.12.2013, lk 320. 
2 ELT L 74, 14.3.2014, lk 1. 
3 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0053. 
4 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0055. 
5 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0211. 
6 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0419. 
7 http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/11/47244650399_et.pdf 
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Teavitamis- ja kommunikatsioonieeskirjad 2014–2020“1, 

– võttes arvesse komisjoni poolt tellitud 2015. aasta septembri Eurobaromeetri 

kiiruuringut 423 „Citizens’ awareness and perceptions of EU: Regional Policy“ 

(„Kodanike teadlikkus ja arusaam ELi regionaalpoliitikast“)2, 

– võttes arvesse 2014. aasta oktoobri Van den Brande aruannet „Multilevel Governance 

and Partnership“ („Mitmetasandiline valitsemine ja partnerlus“)3, mis koostati 

regionaal- ja linnapoliitika voliniku Johannes Hahni palvel, 

– võttes arvesse Regioonide Komitee 2016. aasta teabevahetuskava „Piirkondade ja 

linnade ühendamine tugevama Euroopa nimel“4, 

– võttes arvesse komisjoni tellitud 2016. aasta juuli uuringut „Implementation of the 

partnership principle and multi-level governance in the 2014-2020 ESI Funds“ 

(„Partnerluse põhimõtte ja mitmetasandilise valitsemise rakendamine 2014.–2020. aasta 

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondides“)5, 

– võttes arvesse Interreg Europe’i sekretariaadi ettekannet „Designing a project 

communication strategy“ („Projekti kommunikatsioonistrateegia väljatöötamine“)6, 

– võttes arvesse Poola majandusarenguministeeriumi tellitud aruannet „How do EU-15 

Member States benefit from the Cohesion Policy in the V4?“ („Kuidas saavad EL-15 

liikmesriigid kasu ühtekuuluvuspoliitika rakendamisest Visegrádi riikides“), mis 

koostati ühtekuuluvuspoliitika rakendamisest Visegrádi riikides EL-15 riikidele 

tuleneva kasu järelhindamise ja prognoosi raames7, 

– võttes arvesse Euroopa vaesusevastase võrgustiku (EAPN) 2014. aasta käsiraamatut 

„Giving a voice to citizens: Building stakeholder engagement for effective decision-

making – Guidelines for Decision-Makers at EU and national levels“ („Anda 

kodanikele sõna: sidusrühmade kaasatuse suurendamine tulemusliku otsustusprotsessi 

nimel – Suunised ELi ja riigi tasandi otsusetegijatele“)8, 

– võttes arvesse oma sisepoliitika peadirektoraadi (poliitikaosakond B: struktuuri- ja 

ühtekuuluvuspoliitika) 2014. aasta novembri uuringut „Euroopa kodanike teavitamine 

Euroopa küsimustest: praegune olukord ja tulevikuväljavaated“, 

– võttes arvesse oma sisepoliitika peadirektoraadi (poliitikaosakond B: struktuuri- ja 

ühtekuuluvuspoliitika) 2016. aasta aprilli ülevaadet „Research for REGI Committee: 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/regional_policy/et/information/publications/brochures/2014/ensuring-the-visibility-of-

cohesion-policy-information-and-communication-rules-2014-2020. 
2 http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/67400. 
3 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/informing/dialog/2014/5_vandenbrande_report.pdf. 
4 http://cor.europa.eu/en/about/Documents/CoR-communication-plan-2016.pdf. 
5 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/how/studies_integration/impl_partner_report_en.pdf. 
6 http://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/events/Rotterdam/pdf/Designing_communication_strateg

y.pdf. 
7 https://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/fdc8a04e-590d-47ac-9213-760d4ac76f75/V4_EU15_manazerske-

shrnuti.pdf?ext=.pdf. 
8 http://www.eapn.eu/images/stories/docs/EAPN-position-papers-and-reports/2014-eapn-handbook-Give-a-

voice-to-citizens-Guidelines-for-Stakeholder-Engagement.pdf. 
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Mid-term review of the MFF and Cohesion Policy“ („Uuring regionaalarengukomisjoni 

jaoks: mitmeaastase finantsraamistiku ja ühtekuuluvuspoliitika läbivaatamine“), 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 52, 

– võttes arvesse regionaalarengukomisjoni raportit ning eelarvekomisjoni ja tööhõive- ja 

sotsiaalkomisjoni arvamusi (A8-0000/2017), 

A. arvestades, et ühtekuuluvuspoliitika on aidanud märkimisväärselt edendada 

majanduskasvu ja töökohtade loomist ning vähendada piirkondadevahelisi erinevusi 

ELis; 

B. arvestades, et ELi ühtekuuluvuspoliitika rahastamisvahendid avaldavad üldist 

positiivset mõju nii majandusele kui ka kodanike elukvaliteedile, kuid tulemustest ei 

teavitata alati piisavalt ning teadlikkus nende vahendite positiivsest mõjust on pigem 

väike; 

C. arvestades, et iga liikmesriigi jaoks kättesaadavate rahastamisvahendite taseme ja ELi 

rahastatud kohalikest programmidest teadlikkuse taseme vahel peaks olema selge seos; 

D. arvestades, et mitmetasandilise valitsemise mudel, mis tõhustab avaliku sektori asutuste, 

majandus- ja sotsiaalpartnerite ning kodanikuühiskonna vahelist koordineerimist, võib 

aidata tulemuslikult parandada teavitamist ELi poliitikaeesmärkidest ja nende 

tulemustest; 

E. arvestades, et püsiv dialoog ja kodanikuühiskonna kaasamine on väga oluline avaliku 

sektori poliitika vastutuse ja legitiimsuse tagamiseks, luues otsustusprotsessis jagatud 

vastutuse ja läbipaistvuse tunde; 

F. arvestades, et Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide nähtavuse suurendamine võib 

aidata muuta arusaama ühtekuuluvuspoliitika tõhususest ning võita tagasi kodanike 

usaldust ja huvi Euroopa projekti vastu; 

G. arvestades, et tuleks suurendada teavitamise ja kommunikatsioonikanalite 

mitmekesistamise meetodite arvukust; 

Üldised kaalutlused 

1. rõhutab, et ühtekuuluvuspoliitika on üks peamisi avaliku sektori vahendeid 

majanduskasvu elavdamiseks, mis Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kaudu 

tagab investeeringud kõikidesse ELi piirkondadesse ja aitab vähendada erinevusi ning 

toetada konkurentsivõimet ja majanduskasvu; 

2. märgib teiselt poolt, et avalikkuse üldine teadlikkus ja arusaam ELi regionaalpoliitika 

tõhususest on aastate jooksul vähenenud; viitab 2015. aasta septembri Eurobaromeetri 

uuringule 423, mille kohaselt vaid veidi üle kolmandiku (34%) eurooplastest kinnitasid, 

et nad on kuulnud ELi kaasrahastatavatest projektidest, millega parandatakse 

elukvaliteeti piirkonnas, kus nad elavad; 

3. märgib, et ühtekuuluvuspoliitika investeeringute nähtavuse tagamine peaks jääma 

esmajoones kohalike ja piirkondlike ametiasutuste vastutusalasse, kuna nad on kõige 
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tõhusam platvorm kodanikega suhtlemiseks, tuues Euroopa kodanikele lähemale; 

4. rõhutab, et poliitika nähtavuse tagamiseks on vaja kahepoolset protsessi: 

kommunikatsiooni ja suhtlust partneritega; toonitab lisaks, et keerukate väljakutsete 

kontekstis ning selleks, et tagada legitiimsus ja tõhusad pikaajalised lahendused, peavad 

avaliku sektori asutused kaasama otsustusprotsessi asjakohaseid sidusrühmi; 

5. märgib sellega seoses, et haldusmenetluste ühtlustamine kohalike partnerite 

ulatuslikumaks kaasamiseks edeneb liikmesriikides ebaühtlaselt; 

Lahendamist vajavad probleemid 

6. juhib tähelepanu euroskeptitsismi ja Euroopa-vastase propaganda suurenemisele, mis 

moonutab teavet liidu poliitikameetmete kohta; rõhutab seetõttu tungivat vajadust 

töötada välja kommunikatsioonistrateegiad, millega suudetaks edastada kodanikele 

tõepärane sõnum Euroopa projekti lisaväärtusest nende elukvaliteedi ja jõukuse jaoks; 

7. tunnistab õigusraamistiku piiranguid ühtekuuluvuspoliitika piisava nähtavuse tagamisel; 

rõhutab, et seetõttu ei ole teavitamine selle käegakatsutavatest saavutustest olnud seni 

eri sidusrühmade jaoks prioriteet; peab eriti kahetsusväärseks asjaolu, et Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfondide tehniline abi ei sisalda konkreetseid rahalisi 

vahendeid kommunikatsiooni jaoks, mis mõjutab negatiivselt nii levitamisprotsessi 

ulatust kui ka kvaliteeti; 

8. kordab, et tingimata on vaja leida sobiv tasakaal ühtekuuluvuspoliitika rakendamise 

eeskirjade lihtsustamise vajaduse ning vajaduse vahel säilitada usaldusväärne 

finantsjuhtimine, teavitades samal ajal sellest nõuetekohaselt avalikkust; 

9. rõhutab, et oluline on suurendada isevastutust poliitikas kohapeal, tagamaks tõhusa 

tulemuste saavutamise ja nendest teavitamise; märgib tunnustavalt, et partnerluse 

põhimõte annab lisaväärtust Euroopa avaliku poliitika rakendamisele, nagu kinnitas 

hiljutine komisjoni uuring, kuid juhib tähelepanu sellele, et partnerite kaasamine on 

endiselt pigem keeruline, võttes arvesse nende mitmekesisust ja mõnikord huvide 

konflikte; 

10. tuletab samuti meelde ühtekuuluvuspoliitika investeeringute pikaajalist strateegilist 

laadi, mistõttu ei ole mõnikord tulemused kohe näha, mis vähendab 

ühtekuuluvuspoliitika vahendite nähtavust, eelkõige võrreldes liidu muude vahenditega, 

nagu Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond (EFSI); 

11. märgib meedia olulist rolli kodanike teavitamisel ELi asjadest; väljendab siiski 

kahetsust ELi ühtekuuluvuspoliitika investeeringute pigem piiratud kajastamise üle; 

rõhutab vajadust töötada välja kommunikatsioonistrateegiad, milles võetakse arvesse 

praeguseid teavitamisalaseid probleeme, digitaalset arengut ning meediakanalite eri 

liike; 

Teabevahetuse parandamine ja partnerite kaasamine perioodi 2014–2020 teisel poolel 

12. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles suurendama ELi tasandil olemasolevate 

kommunikatsioonivahendite ja -instrumentide koordineerimist ja kättesaadavust 



 

PR\1117809ET.docx 7/11 PE599.809v01-00 

 ET 

eesmärgiga tegeleda küsimustega, millel on mõju ELi tegevusele; rõhutab sellega 

seoses, kui oluline on tõhus teavitamine ühtekuuluvuspoliitika rakendamise 

konkreetsetest tulemustest ELi kodanike igapäevaelu jaoks; 

13. tervitab käimasolevaid konkreetseid teavitustegevusi, nagu kampaania „Euroopa minu 

piirkonnas“, komisjoni veebirakendus „EU Budget for Results“, koostöö 

regionaalvõrguga CIRCOM Regional1, ning võimalusi, mida pakub vastloodud Euroopa 

solidaarsuskorpus, et suurendada teadlikkust ühtekuuluvuspoliitika mõjust kohapeal; 

rõhutab lisaks vajadust suunata jõupingutused suhtlemisele õpilaste ja ajakirjanikega kui 

potentsiaalsete teabe vahendajatega, samuti kommunikatsioonikampaaniate 

geograafilise tasakaalu tagamisele; 

14. rõhutab vajadust kohandada ühissätete määruses (EL) 1303/2013 sätestatud 

teavituskorda, et tagada tehnilise abi raames rahalised vahendid kommunikatsiooni 

jaoks ning suurendada ühtekuuluvuspoliitika projektide siduvaid avalikustamisnõudeid; 

15. väljendab heameelt Visegrádi riikide algatuse üle, mis käsitleb ühtekuuluvuspoliitika 

mõjusid EL-15 riikides,2 ning kutsub komisjoni üles koostama laiema uuringu EL-28 

tasandil; kutsub lisaks komisjoni tungivalt üles eristama oma 

kommunikatsioonistrateegiates netopanustajatest ja netoabisaajatest liikmesriike ning 

rõhutama samas konkreetset kasu, mida ühtekuuluvuspoliitika annab reaalmajandusele, 

edendades ettevõtlust ja innovatsiooni ning majanduskasvu ja töökohtade loomist kõigis 

ELi piirkondades nii otseinvesteeringute kui ka otsese ja kaudse ekspordi (välismõjud) 

kaudu; 

16. kutsub korraldusasutusi üles tegema kindlaks viisid, mille abil hõlbustada juurdepääsu 

teabele, et suurendada rahastamisvõimaluste läbipaistvust ja nähtavust ning tagada 

tõhus teabe ja teadmiste vahetus abisaajate jaoks; 

17. peab tervitatavaks e-ühtekuuluvuse vahendi kasutuselevõttu käimasoleval 

programmitöö perioodil, mille eesmärk on lihtsustada ja ühtlustada Euroopa struktuuri- 

ja investeerimisfondide rakendamist; rõhutab selle suutlikkust aidata tõhusalt parandada 

teabele juurdepääsu, programmide arengu jälgimist ning kasulike sidemete loomist 

sidusrühmade vahel; 

18. leiab, et on vaja digitaal- ja sotsiaalmeedia jaoks mõeldud kommunikatsioonistrateegiat, 

mis keskendub lõppkasutajateni jõudmisele interaktiivsete veebipõhiste küsitluste 

kaudu, töötades välja juurdepääsetavama mobiilsidepõhise sisu ja tagades teabe 

kättesaadavuse eri keeltes; 

19. soovitab lisaks, et käimasolevate kommunikatsioonitegevuste jälgimist ja hindamist 

tuleks parandada, ning teeb ettepaneku luua mitmetasandilisi osalejaid hõlmav 

kommunikatsiooni rakkerühm; 

                                                 
1 Professional Association of Regional Public Service Television in Europe (Euroopa piirkondlike avalik-

õiguslike telekanalite kutseliit). 
2 Poola majandusarenguministeeriumi tellitud aruanne „How do EU-15 Member States benefit from the 

Cohesion Policy in the V4“ („Kuidas saavad EL-15 liikmesriigid kasu ühtekuuluvuspoliitika rakendamisest 

Visegrádi riikides“), mis koostati ühtekuuluvuspoliitika rakendamisest Visegrádi riikides EL-15 riikidele 

tuleneva kasu järelhindamise ja prognoosi raames. 
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20. rõhutab partnerluse põhimõtte rolli ühtekuuluvuspoliitikale ühise pühendumise ning 

selle isevastutuse suurendamisel; nõuab, et tugevdataks avaliku sektori asutuste ja 

kodanike vahelisi sidemeid avatud dialoogi kaudu, kohandades rakendamise ajal 

vajaduse korral partnerluste koosseisu, et tagada kogukonna huve esindavate partnerite 

õige tasakaal protsessi igas etapis; 

21. hindab ELi linnaarengu tegevuskavas välja pakutud mitmetasandilise ja paljusid 

sidusrühmi hõlmava koostöö innovaatilist mudelit ning soovitab kasutada seda 

võimaluse korral ühtekuuluvuspoliitika rakendamisel; 

22. rõhutab vajadust tugevdada piiriülese ja piirkondadevahelise koostöö kommunikatsiooni 

mõõdet heade tavade ja investeeringutega seotud edulugude levitamise abil; 

2020. aasta järgse kommunikatsiooni edendamine ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas 

23. kutsub komisjoni üles suurendama ELi ühtekuuluvuspoliitika rahastamisvahendite 

atraktiivsust täiendavate lihtsustamise ja paindlikkuse meetmete abil ning eeskirjade 

arvu vähendamise kaudu; 

24. võttes arvesse seda, kuidas ELi ühtekuuluvuspoliitika aitab kaasa Euroopa 

integratsiooni projekti positiivsele omaksvõtmisele, nõuab, et kommunikatsiooni jaoks 

eraldataks kohustuslik osa tehnilise abi eelarvest nii programmi kui ka projekti tasandil 

ning et kehtestataks kohustuslik projekti valimise kriteerium, mis on seotud iga projekti 

arendaja kavandatud kommunikatsioonitegevuste kvaliteediga; 

25. rõhutab, et tingimata tuleb suurendada liidu dialoogi kodanikega, kujundades ümber 

kommunikatsioonikanalid ja -strateegiad ning kohandades sõnumeid piirkondliku 

kontekstiga; 

26. toonitab lisaks, et kodanike ja organisatsioonide kaasamine otsustusprotsessi võiks 

aidata suurendada isevastutust poliitika rakendamisel; kutsub seetõttu liikmesriike üles 

kaaluma olemasolevate kaasava valitsemise mudelite rakendamist, millega tuuakse 

kokku kõik asjaomased sotsiaalpartnerid ja hõlmatakse sidusrühmi kaasavasse 

eelarvestusprotsessi; 

27. nõuab lisaks linna- ja maapiirkondade koostöö suurendamist, et töötada välja 

territoriaalsed partnerlused linnade ja maapiirkondade vahel, kasutades täiel määral ära 

ELi rahaliste vahendite potentsiaalset koostoimet ning tuginedes linnapiirkondade 

eksperditeadmistele ja nende suuremale suutlikkusele rahaliste vahendite haldamisel; 

28. kutsub samuti komisjoni tungivalt üles keskenduma oma kommunikatsiooni 

tegevuskavas eri tasandite teabeedastajate vahelise koostöö tugevdamisele ning 

sihtrühmadest ülevaate koostamisele, et töötada välja kohandatud sõnumid kodanikega 

paremaks suhtlemiseks kohapeal; 

29. rõhutab sellega seoses kultuurilise muutuse tähtsust, kuna kommunikatsioon on kõigi 

asjaomaste osalejate ülesanne ning abisaajad ise on muutumas peamisteks 

teabeedastajateks; 

30. palub lisaks komisjonil luua ühtekuuluvuspoliitika rakendamise valdkonnas ELi e-
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kommunikatsiooni platvorm, mis koguks kõik asjakohased andmed Euroopa struktuuri- 

ja investeerimisfondide projektide kohta, tagasisidet lõppkasutajatelt ja märke selle 

kohta, kas edastatud sõnumid on kätte saadud; 

° 

° ° 

31. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 

Regioonide Komiteele ning liikmesriikide riiklikele ja piirkondlikele parlamentidele. 
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SELETUSKIRI 

Ühtekuuluvuspoliitika on oma 351,8 miljardi euro suuruse eelarvega liidu majanduskasvu 

investeerimise kõige olulisem vahend, mis mõjutab kõiki ELi piirkondi ja kodanikke. 

Ühtekuuluvuspoliitika investeeringud koos riikliku kaasrahastamisega moodustasid 

keskmiselt 15% kogu avaliku sektori investeeringutest EL-28 riikides, ulatudes mõnes 

liikmesriigis 60–80%ni, ning andsid seeläbi liikmesriikide majandusse olulise panuse. 

 

Ühtekuuluvuspoliitika instrumendid on osutunud kasulikuks ja tõhusaks vahendiks rahaliste 

vahendite vaesematesse ja majanduskriisist kõige rohkem mõjutatud piirkondadesse 

suunamisel ning peamistesse majanduskasvu ja töökohtade loomist edendavatesse sektoritesse 

investeerimisel. 

 

Lisaks oma põhirollile, milleks on ELi piirkondade vaheliste erinevuste vähendamine, on 

ühtekuuluvuspoliitika ning selle koostoime teadus- ja arendustegevuse vahenditega aidanud 

oluliselt kaasa aruka spetsialiseerumise platvormide väljatöötamisele ning innovatsiooni ja 

tippteaduse edendamisele kõigis ELi piirkondades. 

 

Kuigi ühtekuuluvuspoliitika põhiprioriteet on endiselt vähem arenenud piirkondade 

toetamine, keskendub see ka majanduskasvu ja konkurentsivõime suurendamisele 

arenenumates piirkondades. Seega pakuvad vähem jõukamatesse piirkondadesse tehtavad 

investeeringud võimalusi ka arenenumatele piirkondadele.1 

 

ELi rahastamispoliitika mõjutab kõiki ELi kodanikke; siiski ei teavitata alati piisavalt 

tulemustest, mis puudutab seda, millises ulatuses Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 

investeeringud on muutnud ELi kodanike igapäevaelu. Seetõttu esitatakse raportis 

ettepanekud ühtekuuluvuspoliitika investeeringute tulemustest teavitamise uute viiside kohta. 

 

Brexiti järel ning seoses populistlike liikumiste esilekerkimisega kogu Euroopas on olemas 

tungiv vajadus kujundada ümber kommunikatsioonimeetodid, mille abil võidelda Euroopa-

vastase ja euroskeptilise retoorika vastu ning saata kodanikele selge sõnum, eesmärgiga 

taastada usaldus Euroopa projekti ühise visiooni vastu. 

 

Algatusraporti eesmärk on analüüsida tegelikke kogemusi ja tööd struktuuri- ja 

investeerimisfondide nähtavuse suurendamise alal ning selles pakutakse välja lähenemisviis 

siduda ühtekuuluvuspoliitika instrumendid kohalike poliitikameetmetega, et suurendada 

kohaliku tasandi otsuste tõhusust, arendades kaasavat valitsemist kui tõhusat vahendit 

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide nähtavuse suurendamiseks. 

 

Lisaks hinnatakse raportis seda, kuidas oleks võimalik suurendada sotsiaalmeedia kaudu 

toimuva kommunikatsiooni mõju, võttes arvesse meediasisu demokratiseerimist. 

 

Raporti projektiga soovitakse samuti julgustada üldsuse toetust ja kaasata kohalikke 

kogukondi otsuste tegemisse, vajaduse korral kaasava eelarvestamise kaudu ning 

avalikkusega konsulteerimise ja muude vahendite abil. EL peaks keskenduma uute viiside 

kindlakstegemisele isevastutuse suurendamiseks nii vertikaalselt kui ka horisontaalselt, tuues 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/information/cohesion-policy-achievement-and-future-

investment/factsheet/en.pdf. 
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kokku kõik asjakohased sotsiaalpartnerid kõigis ühtekuuluvuspoliitika rakendamisega seotud 

etappides1. 

Kuigi on märke majanduse elavnemisest, ELi sotsiaalkriis siiski jätkub. Kohalikesse 

arenguprojektidesse kaasatud sidusrühmade esitatud arvamused ja lahendused ning 

korrapärane dialoog ja koostöö kodanikuühiskonnaga aitavad tagada valitsuse poliitika 

vastutust ja legitiimsust. 

 

Partnerid peavad võtma ühise vastutuse tugevama ELi ja üha rohkem ühendatud maailma 

nimel, samal ajal on mitmetasandilise valitsemise struktuuri2 arendamine väga oluline 

strateegia „Euroopa 2020“ eesmärkide elluviimisel. 

 

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide projektide abisaajad peavad täitma oma rolli 

ühtekuuluvuspoliitika nö saadikutena. 

                                                 
1 Van den Brande aruanne „Multilevel Governance and Partnership“, Euroopa Komisjon, 2014. 
2 Komisjoni töödokument „Konsulteerimine tulevase ELi 2020. aasta strateegia üle“, COM(2009)647/3. 


