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1. Kas Teie arvates on väljapakutud süsteem rahaliste vahendite jaotamiseks vanade ja 
uute liikmesriikide vahel oma eesmärgi saavutamiseks piisav seoses hiljutise laienemise 
järgse ühtekuuluvuspoliitikaga? Kas usute, et ühtekuuluvuspoliitika planeerimise 
seisukohast lähtudes oleks kasulikum koostada 5- või koguni 7-aastane perspektiiv? 

 
2. Kas leiate, et finantsperspektiivi projektis perioodiks 2007–2013 välja pakutud 

rahastamise määrad on piisavad, et muuta ebasoodsas olukorras olevate piirkondade 
tõhus konkureerimine teiste piirkondadega võimalikuks? Milliseid garantiisid saate 
pakkuda nende 1. sihtala piirkondade esindajatele selle kohta, et rahastamise määr on 
piisav asutamislepingutes väljendatud lähenemiseesmärgi kohustuste saavutamiseks?   

 
3. Milline on Teie seisukoht peamiste netomaksjate hiljutise nõude osas vähendada nende 

osalust ühenduse eelarves seoses 1% ülemmääraga, samas kui ühtekuuluvusfondide 
peamised kulutused peaksid olema keskendatud uutele liikmesriikidele? Kas Te ei arva, 
et selline lähenemine võib väga tõenäoliselt tekitada ebameeldiva eraldusjoone uute 
liikmesriikide ning järk-järgult vähem toetust saavate vanade liikmesriikide vahel? 

 
4. Kas arvate, et ajutine järk-järgult vähenev toetus piirkondadele, kus leiab aset statistiline 

efekt, on piisavalt varustatud rahaliste vahenditega? Kas Te suudate tagada, et 
statistiline efekt, mis varjutab seni saavutatud hüved ja võõrandab kohalikku 
elanikkonda, ei ohustaks kasu, mis tuleneb nende piirkondade majanduse edendamisest, 
ning sellest lähtuvat püsiva tööhõive ja konkurentsivõime suurenemist? 

 
5. Euroopa Komisjoni poolt vastu võetud ja teatises "Äärepoolseimate piirkondade 

tihedam partnerlus" kirjeldatud strateegia toetub regionaalpoliitika ning põllumajandus-, 
kalandus- ja transpordipoliitika vastastikusele mõjule. Arvestades sellega, et erinevate 
poliitikavaldkondade prioriteedid on erinevad, millised vahendid on tulevasele 
volinikule kättesaadavad efektiivse juhtimise tagamiseks, mis on vajalik selle strateegia 
õnnestumiseks? Kas usute, et ettepanek võimaldada ühise rahastamise määra viimist 
kuni 85%-ni äärepoolseimates piirkondades ilma nende tegelikku sisemajanduse 
kogutoodangut arvestamata on õigustatud? 

 
6. Euroopa Parlament rõhutas 22. aprillil 2004. aastal vastu võetud kolmandat 

ühtekuuluvuse aruannet käsitlevas resolutsioonis solidaarsuspõhimõtet, millest peaks 
lähtuma eriomase geograafiliste puudustega regioonide arendamisel, ja nõudis 
spetsiifiliste meetmete kohaldamist nendes regioonides. Kas volinik saaks teavitada 
komisjoni sammudest, millega ta kavatseb vastata parlamendi nõudele? Kas volinik 
saaks sellest teavitada komisjoni, kui ta kavatseb teha ühenduse konkurentsipoliitika 
ümbervaatamise raames ettepaneku suurendada rahandusabi neile regioonidele?   

 
7. Kuidas saate kindlustada täiendavuse põhimõtte järgimise? Milliseid meetmeid saab 

Euroopa Komisjon kasutada kindlustamaks seda, et liikmesriigid ei vähenda oma 
rahalist panust sõltuvalt komisjoni poolt projektile eraldatavast summast? Kuivõrd olete 
valmis tutvustama liikmesriikidele riiklikku, riiklike võimuorganite poolt antud 
garantiidel põhinevat tõestatavat süsteemi ja julgustama liikmesriike seda kasutama, 
kindlustades seega, et liikmesriigid võtavad endale vastutuse struktuurifondide 
rakendamise eest ning komisjon keskendub süsteemide kontrollimisele ning omamoodi 
väldib mitmekordset tööd programmi rakendamise igapäevase riikliku kontrolli osas. 
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8. Kas usute, et Euroopa territoriaalseks koostööks väljapakutud rahalised vahendid on 
piisavad, arvestades regioonide madalat arengutaset ja nende arvukust liidu uutes 
piirides ning väljaspool neid? Kas Teie arvates lihtsustab uus naabrusprogramm 
ühtekuuluvuspoliitika ning liidu välispoliitika koordineerimist? Kas kavatsete jätkata 
selle programmi rakendamiseks INTERREG lähenemisviisi? 

 
9. Kuidas kavatsete parandada ning lihtsustada struktuurifondide tegevuse rakendamist 

käsitlevat määratlevat menetlust ja kuidas saate Te enda arvates muuta pädevuse ning 
vastutuse jaotamise osapoolte, eriti Euroopa Komisjoni, liikmesriikide, regioonide ning 
juhtivate võimuorganite vahel selgemaks ja läbipaistvamaks? Kas arvate, et eesmärk 
ulatuslikult lihtsustada reegleid ja menetlusi on saavutatav nii, et ühtlasi austatakse ka 
planeerimise, partnerluse, täiendavuse ja kooskõlastamise põhimõtteid? Kas 
programmitäiend tühistatakse – nagu tundub saadavalolevate dokumentide põhjal – või 
võiks sellest saada hoopis tõeline kohaliku haldamise uuendamise vahend? 

 
10. Kas Teie kui regionaalküsimuste volinik nõustute, et ELi rahaliste vahendite kasutamine 

puuetega inimestele halvasti ligipääsetavate hoonete või infrastruktuuride loomiseks on 
lubamatu? Kas te kavatsete seetõttu nõuda kohustuslike ligipääsuvõimalustega seotud 
tingimuste kaasamist uutesse määrustesse abi saamiseks struktuurifondidelt?  

 
11. "Maaelu areng" jäeti Euroopa Parlamendi põllumajanduse ning maaelu arengu 

komisjoni nimest ja vastutusalast välja. Kas see kaasati REGIO peadirektoraadi 
tööülesannete hulka ning kui jah, siis kuidas Te kavatsete hallata seda kasvava 
tähtsusega valdkonda? 

 
12. Sellised ühenduse algatusprogrammid nagu URBAN, LEADER ja EQUAL pakuvad 

ainulaadset võimalust viia läbi uuendusi ning rajada teed Euroopa koostöö 
arenguväljakutsete uutele lahendustele. Kui need programmid peaksid järgmise 
planeerimisperioodi jooksul lõppema, siis kas nende missiooni toetatakse edasi ja kui 
jah, siis millisel kujul? Kas usute, et Teie käsutuses on piisavalt vahendeid, et 
intensiivistada liidu jõupingutusi regionaalsete linnapoliitika programmide 
taaskäivitamisel? Kas poleks samavõrd vajalik keskenduda peamiselt väljaõppe- ja 
tööhõiveprogrammidele ning suunata ühenduse jõupingutused prioriteetselt linnadesse, 
kus töötuse määr on kõrgeim? Kas uus komisjon või REGIO peadirektoraat kavatseb 
toetada selleotstarbelisi sihtprogramme? 

 
13. Milliseid vahendeid soovitaksite kasutada, et tugevdada partnerlusreeglite rakendamist? 

Kuidas kindlustada seda, et Euroopa Komisjon saaks teostada järelevalvet ja kontrollida 
korrektset partnerluse elluviimist rakenduskavades, kõigil rakendusetappidel ning 
kontrollikomiteedes, ja kuidas anda komisjonile õigus võtta meetmeid juhul, kui 
partnerlust ebasobivalt ellu viiakse? Kas astute samme partnerluse ja osaluspõhimõtte 
tugevdamiseks regionaalses rahastamises, et kodanikuühiskond ja 
keskkonnaküsimustega tegelevad valitsusvälised organisatsioonid kaasataks täielikult 
otsusetegemisprotsessidesse? Viimaseks, kas Te arvate, et sotsiaalpartnerite ja 
esindajate kaasamine adekvaatsete mehhanismide abil algatuste planeerimisse, 
rakendamisse ning järelmeetmetesse sekkumise säte on teostatav, vaadates ja esile 
tõstes komisjoni ning mõnede liikmesriikide (näiteks Itaalia ja Hispaania) positiivseid 
kogemusi seoses territoriaalse tööhõive tagamise lepinguga?  
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14. Kas toetate keskkonnasäästlikkuse põhimõtte tugevdamist kõigi regionaalfondide 
meetmete puhul? Kuidas me saame kindlustada selle, et EL ei rahastaks projekte, mis ei 
austa keskkonnaalast õigusloomet? Kuidas Te kavatsete struktuurilise abi planeerimisse 
kaasata strateegilise mõjuhindamise menetluse? 

 
15. Kas Te säilitaksite iga liikmesriigi valitsuse poolt vaheetapi läbivaatamisel eraldatava 

tulemusreservi või teeksite hoopis ettepaneku seda reformida, mille tulemusena Euroopa 
Liidu loodavat tulemusreservi hakkaks juhtima Euroopa Komisjon, esindades seega 
Euroopa Liidu liikmesriikide ühist seisukohta tulemuslikumate programmide osas? Kas 
Te usute, et väljapakutud kriteeriume peaks reservi jaotamisel pidama sobivaks ja 
võrreldavaks aluseks? Ja kas teeksite ettepaneku hinnata tulemuslikkust mitte ainult 
rahalises mõttes, vaid ka projektide kvaliteedi alusel? 
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