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Sissejuhatus 
 
Käesolev töödokument koosneb kahest osast. Esimeses osas käsitletakse komisjoni 
ettepaneku põhiprintsiipe ja -elemente ning erinevaid arutelu käigus puudutatavaid küsimusi. 
Teises osas käsitletakse läbirääkimiste hetkeseisu seoses määruse eelnõu konkreetse sisuga. 
 
I. ETTEPANEKU PÕHIPRINTSIIBID JA -ELEMENDID 
 
(i) Taust 
 
Komisjoni ettepanekus üldmääruse suhtes lähtutakse 2004. aasta veebruaris majandusliku ja 
sotsiaalse ühtekuuluvuse kohta esitatud kolmanda aruande1 järeldustest.  
Selles on esitatud tõukefondide selge üldstruktuur, mille aluseks on kolme alltoodud mõõtme 
strateegiline käsitlus:  
 

- prioriteediks (liidu laienemist arvestades on see veelgi olulisem) on näidata üles 
solidaarsust ühtekuuluvusriikide ja lähenemispiirkondadega; 

 
- tihedad suhted kõikide riiklike, piirkondlike ja kohalike osaliste vahel ning Lissaboni 

ja Göteborgi strateegiate elluviimine, seades eesmärgiks piirkondliku 
konkurentsivõime ja tööhõive tõstmise; see peaks arvestama peamisi erinevusi ja 
täiendama lähenemiseesmärgi saavutamist ühenduse ülejäänud territooriumil; 

 
- territoriaalse koostöö tugevdamine. 

 
Seega puudutab see kõige olulisemat poliitikavaldkonda ELi eesmärkide edendamisel 
kodanike hulgas kohalikul tasandil. 

(ii) Finantsaspektid 
 
Nende elementide tähtsuse selgitamiseks on vaja võtta arvesse ettepanekus käsitletud 
eelarvetasakaalu, kuigi üldise finantspaketi üksikasjalik arutelu peab toimuma mujal. 
 
Komisjon on teinud ettepaneku eraldada ühtekuluvusele summa, mis võrdub kindla 
protsendiga Euroopa rahvamajanduse kogutulust. Seega eraldataks tõuke- ja 
ühtekuuluvusfondidele 0,41% ELi rahvamajanduse kogutulust, mis moodustab 0,46% enne 
ülekandeid maaelu edendamise ja kalanduse rahastutele, millele eraldatakse 0,5% ELi 
rahvamajanduse kogutulust. 
 
Selle saavutamiseks ei teinud komisjon ettepanekut suurendada ELi eelarvevahendite 
ülemmäära, mis jääb samaks (1,24% rahvamajanduse kogutulust), vaid tegi ettepaneku 
suurendada nende ressursside kasutamist nimetatud ülemmäära raames.  
 
(iii) Ressursside eraldamine 
 
Komisjoni-poolne ressursside jaotamise ettepanek: 
 
                                                
1 ELTs seni avaldamata, ELi bülletään /2004/1, 1.3.131, (KOM (2004) 107 – C5-0092/2004) 
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Ressursside jaotus aastateks 2007–2013 

 

Summa 
(miljardites 
eurodes) 

Protsent 
kogusummast 

Lähenemise sihtala, 
sh: 264,0 78,54% 

Piirkonnad, mille SKT on alla 75% EL-25 keskmisest 177,8 52,90% 
Järk-järgult välja jäetavad piirkonnad (statistiline mõju) 22,1 6,58% 
Ühtekuuluvusfond 63,0 18,74% 
Äärepoolseimad piirkonnad 1,1 0,33% 

Piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive sihtala,  
sh: 57,9 17,22% 

Järk-järgult välja jäetavad piirkonnad (1. sihtala jätmine 
SKT kasvu teel) 9,6 2,85% 
Regionaalprogramm (ERDF) 24,1 7,18% 
Riiklik programm (ESF) 24,1 7,18% 

Territoriaalse koostöö sihtala, 
sh: 13,2 3,94% 

Piiriülene koostöö 4,7 1,40% 
Naabruskonna meetme piiriülene osa 1,6 0,48% 
Riikidevaheline koostöö 6,3 1,87% 
Koostöövõrgustikud ja kogemuste vahetamine 0,6 0,18% 

Tulemusreserv 10,1 3,00% 
Tehniline abi 1,0 0,30% 
ÜHTEKUULUVUSPOLIITIKA KOKKU 336,1 100,00% 
 
 
(iv) Peamised muutused võrreldes eelmise perioodiga 
 
Ettepaneku uued põhielemendid: 

- suurem tähelepanu ühtekuuluvuse sihtalale, mis moodustab ligikaudu 80% 
kogusummast, võrreldes pisut vähem kui 70%ga eelmisel perioodil; 

- uuele piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive sihtalale tehtud eraldise teatav 
vähenemine võrreldes varasema 2. ja 3. sihtalaga: 23,8% aastatel 2000–2006, 
vastandatuna 14,3%le alates 2007. aastast (väljaspool järkjärgulist väljajätmist, mis 
kuulus varem 1. sihtalasse); 

- territoriaalse koostöö sihtalale eraldatavate vahendite märkimisväärne suurendamine, 
võrreldes varasema perioodi INTERREG III algatusega, et võimaldada alljärgnevat: 

o piiriüleste programmide arvu kasv pärast laienemist; 
o uus naabruskonna meede; 

o riikidevahelise mõõtme tähtsuse kasv;  
- sellised ühenduse algatused nagu URBAN, EQUAL ja LEADER on muutunud 

"tavaliseks", st need on lõimitud üldprogrammidesse; 

- tihedam partnerlus pädevate piirkondlike, kohalike, linna- ja muude ametivõimude, 
majanduslike ja sotsiaalsete partnerite ja teiste kodanikuühiskonda esindavate 
organite, keskkonnapartnerite ja vabaühenduste vahel; 

- proportsionaalsuse põhimõtte rakendamine, sh ühenduse kontrolli suurendamine või 
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vähendamine seoses projektile eraldatud ELi rahaga; 
- ühenduse strateegilistele ühtekuuluvusjuhistele ja riiklikele strateegilistele 

kontrollraamistikele tugineva strateegilise käsitluse rakendamine; 
- lihtsustatud ja detsentraliseeritud üleandmissüsteem juhtimise, kontrolli ja 

programmide elluviimise jaoks, rõhuasetusega programmide elluviimise lepingulisel 
iseloomul; need muutused tähendavad ühenduse toetusvõrgustike ja 
programmitäiendite lõppu, alles jäävad vaid rakenduskavad; 

- ühenduse märkimisväärse reservi loomine kvaliteedi ja tulemuste tagamiseks, et 
tunnustada esialgse olukorraga võrreldes tehtud edusamme, ja riikliku ettenägematute 
kulude reservi loomine, et katta ettenägematutest kohalikest ja valdkondlikest 
kriisidest tulenevaid kulutusi; 

 
Lõpetuseks tuleks märkida, et tänu automaatse kohustustest vabastamise (N+2) reegli 
säilimisele programmide muutmine järgmisel perioodil tõenäoliselt ei kordu. ELi eelarvest 
kahe aasta jooksul välja maksmata summasid hiljem enam kindlasti kasutada ei saa. 
 
II. HETKESEIS 
 
Ettepaneku elementide ülaltoodud kokkuvõtte valguses võib öelda, et nõukogus toimuval 
määruse eelnõu arutelul keskendutakse kahele põhiküsimusele: 
 

- finantsaspektidele, sest ühtekuuluvuspoliitika on finantsperspektiivide üks peamisi 
elemente; 

 
- poliitilised aspektid ja valitsemise küsimus; ühenduse sekkumise ja riikliku sekkumise 

vaheline tasakaal, et saavutada ühtekuuluvuseesmärgid, ja komisjoni ja liikmesriikide 
vaheline tasakaal liidu poliitika juhtimisel ja kontrollimisel. 

 
Neid on kirjeldatud allpool ja seejärel on käsitletud ka peamisi vaidlusküsimusi seoses 
ettepaneku enesega. 
 
(i) Finantsküsimuste arutelu 
 
Mis puutub finantsaspektidesse, siis parlament ei luba meil alustada üksikasjalikke arutelusid, 
sest laienenud liidu poliitiliste väljakutsete ja eelarvevahendite (2007–2013) ajutise komisjoni 
töö pole veel lõpetatud. See võimaldab Euroopa Parlamendil kujundada antud küsimuses 
ühtne seisukoht.  
 
 
Sellest hoolimata on antud valdkonna üle arutlemine äärmiselt oluline, sest finantspakett on 
ühtekuuluvuspoliitika edukuse seisukohast oluline koostisosa. Ühtlasi tuleb seda käsitleda 
kuue liikmesriigi poolt väljapakutud eelarvekärbete võimaluse kontekstis, mille kohaselt oleks 
ülemmääraks 1% rahvamajanduse kogutulust. Hoolimata täpsest kokkulepitud arvust on 
selge, et ELi eelarve jääb ülimalt väikeseks. Isegi juhul, kui jäädakse 1,24% juurde 
rahvamajanduse kogutulust, siis moodustaks see umbes 2,5% liidu kulutustest. 
 
Sellest hoolimata on selge, et kuna põllumajanduskulutusi (teine peamine ELi eelarve 
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koostisosa) puudutavad otsused on kuni aastani 2013 juba langetatud, siis mõjutaksid kõik 
liidu eelarve kärped kõige enam ühtekuuluvuspoliitikat. Uus finantsperspektiiv tuleks leppida 
kokku enne, kui komisjon hakkab koostama 2007. aasta eelarve eelnõu. Kokkuleppe 
puudumisel kehtiksid aastaeelarved, põhjustades märkimisväärset ebakindlust ja seades 
kahtluse alla tõukefondide mitmeaastased programmid. 
 
 
(ii) Poliitiliste küsimuste arutelu 
 
Valitseb laiaulatuslik konsensus, et Euroopa Liidul peaks olema juhtiv roll Euroopa 
vaeseimate piirkondade järeleaitamisel. Ent õhku jääb küsimus, missuguseid ELi meetmeid 
tuleks võtta väljaspool lähenemise sihtala ja mil määral peaks liidu poliitika olema 
tsentraalselt määratletud, juhitud ja kontrollitud. Ehk teisisõnu, kas väljapoole lähenemise 
sihtala jäävad poliitikavaldkonnad tuleks taasriigistada ja kas liikmesriikidel peaks olema 
suurem paindlikkus ühenduse ülejäänud poliitika rakendamisel oma äranägemise järgi? 
 
Pärast SAPIRi aruande1 avaldamist 2003. aasta suvel korraldati nendes küsimustes palju 
arutelusid. Neid analüüsis Euroopa Komisjon, mis pärast põhjalikku uurimist otsustas 
praeguse hüpoteesi kasuks, mille kohaselt jääb liit "solidaarseks ühenduseks" veendumusega, 
et ühenduse sekkumine ei anna mitte üksnes olulist lisaväärtust majandusliku ja sotsiaalse 
ühtekuuluvuse osas, vaid on nii liidule kui ka liikmesriikidele tõeliselt kasulik.  
 ELi ühtekuuluvuspoliitikale kulub palju vähem kui 1% liidu kulutustest, ent suhteliselt 
tagasihoidlikest vahenditest hoolimata on tõukefondide abil võimalik majandusarengut 
olulisel määral võimendada. Komisjon on juhtinud tähelepanu sellele, et 
ühtekuuluvuspoliitikast kasu saanud piirkondade kasvumäär oli ELi keskmisest püsivalt 
suurem. Lisaks saavad sissemakseid sooritanud liikmesriigid poliitika raames 
märkimisväärset finantstulu, sest iga kulutatud euro teenib tagasi mitu eurot.2 
 
Seda arutelu tuleks vaadelda laiemas, nn Lissaboni strateegia kontekstis, mille eesmärgiks on 
muuta ELi majandus 2010. aastaks maailma kõige konkurentsivõimelisemaks ja 
dünaamilisemaks jätkusuutliku kasvu ja suurema sotsiaalse ühtekuuluvusega majanduseks. 
Mis rolli peaks liidu ühtekuuluvuspoliitika selle eesmärgi saavutamisel mängima? Missuguses 
ulatuses peaksid liikmesriigid, piirkonnad ja teised sotsiaalmajanduslikud osalised olema 
strateegiasse kaasatud?  
 
Küsimus seisneb selles, kas me mõistame, et partnerlusel on võime anda tulemusi, mis 
vastavad meie eesmärkidele. Seega on arutelu teemaks see, kas on tõesti kasulik võtta aluseks 
ülalt alla lähenemisviis, et saavutada jätkusuutlik majanduslik areng, või oleks hoopis parem 
keskenduda täielikult asjaomaste piirkondlike ja kohalike osaliste aktiivsele osalemisele 
protsessi kõikides etappides.  
 
Samal ajal peegeldub see laiem arutelu seisukohtades, mis on võetud vastu seoses ühenduse 
ühtekuuluvuspoliitika elluviimise tehniliste üksikasjadega. Seepärast on käimas arutelu selle 
üle, kas protseduure tuleks oluliselt lihtsustada ja poliitika juhtimine paindlikumaks muuta. 
Lõppkokkuvõttes jõuame küsimuseni, kas tuleks rõhutada ühendusepõhist või riiklikku 

                                                
1 Euroopa Komisjoni presidendi algatusel 2003. aasta juulis Brüsselis moodustatud sõltumatu kõrgetasemelise 
uurimisrühma (Independent High-Level Study Group) aruanne. 
2 3 eurot, 2. sihtala piirkonnad 
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lähenemisviisi ja mil määral on tarvis või soovitav kasutada tsentraalset juhtimist. 
 
See võtmeküsimus kerkib esile ka kõikides alljärgnevates vaidlusküsimustes. 
 
(iii) Ettepanekus sisalduvad võimalikud vaidlusküsimused 
 
Hollandi eesistumise ajal on ettepaneku kaalumine nõukogu tasandil kiiresti edenenud – 
struktuurimeetmete töögrupp on võtnud ette teksti süvaanalüüsi. Kuigi parlament pole 
ametlikult nendesse aruteludesse kaasatud, on sellest hoolimata kerkinud esile võimalike 
lahkarvamuste valdkonnad. 
 
Neid on käsitletud allpool, viidates parlamendi seisukohale, mis on sätestatud parlamendi 22. 
aprilli 2004. aasta resolutsioonis majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse kolmanda aruande 
kohta.1 Nendes viidetes tsiteeritakse selle resolutsiooni „lõike”, samas kui artiklid viitavad 
komisjoni ettepanekule KOM (204)492 lõplik. 
 
Partnerlus (artikkel 10) 
 
Seda põhimõtet tuleks tervitada, iseäranis ettepanekut, et liikmesriigid peaksid kaasama 
piirkonnad aktiivsesse partnerlusse – mitte üksnes struktuursete toimingute toestamisse, vaid 
ka riikliku strateegilise kontrollraamistiku ettevalmistamisse ja seiresse. Selles osas 
deklareeris Euroopa Parlament oma resolutsioonis, et "pooldab ettepanekuid suurendada 
partnerlust ja koostööd kohaliku, piirkondlike, riiklike ja valitsuse ELi sfääride vahel ning 
õhutada liikmesriike kasutama võimalust sõlmida vajadusel kolmepoolseid kokkuleppeid". 
Lisaks paluti komisjonil "töötada välja ühtsed ja siduvad eeskirjad ja kriteeriumid 
partnerlusühenduse ja arengu jaoks tõukefondide määruste raamistikus aastateks 2007–2013, 
tagades samas tõhusa partnerluse nende osalemiskulude rahastamise teel;" (94. lõik). 
 
Partnerluspõhimõtte säilitamise ettepanek näib olevat saanud nõukogu üldise heakskiidu ja 
põhimõttest tuleneva lisaväärtuse osas paistab valitsevat ulatuslik arusaam. Samas ollakse 
vastu komisjoni soovile lisada partnerite nimekirja "muud asjaomased organid, mis esindavad 
kodanikuühiskonda, keskkonnapartnereid, vabaühendusi ja asutusi, mis vastutavad 
sugudevahelise võrdsuse edendamise eest". 
 
Subsidiaarsus ja proportsionaalne sekkumine (artikkel 11) 
 
Üldise heakskiidu osaliseks on saanud proportsionaalsuse põhimõtte kasutuselevõtmine, mille 
kohaselt halduslikud korraldused ja halduslik kontroll on tehingukulude vähendamiseks 
proportsionaalselt seotud ELi rahastamise määraga. Selles küsimuses võttis Euroopa 
Parlament seisukoha, et "komisjon peaks tagama sõltumatu seire ja kontrolli struktuuriliste 
sekkumiste ja nende kooskõla üle ELi seaduste ja eesmärkidega". Ent parlament jättis endale 
õiguse "väljendada oma arvamust alles pärast seda, kui ta on tutvunud tõukefondide ja 

                                                
1 Euroopa Parlamendi otsus majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse kolmanda aruande 
kohta, neljapäev, 22. aprill 2004 (KOM (2004) 107 – C5-0092/2004 – 2004/2005(INI)), A5-
0272/2004, P5_TA-PROV (2004) 0368. 
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ühtekuuluvusfondi määruste ettepanekutega" (86. lõik). 
 
Mõned liikmesriigid kutsuvad üles proportsionaalsuse põhimõtet veelgi lihtsustama ja 
laiendama. Sisuliselt tähendaks see komisjoni kontrollfunktsioonide vähendamist. 
 
Parlament on alati olnud seisukohal, et ühtekuuluvuspoliitika lihtsustamisel peab olema kõrge 
prioriteetsus ja et ühtekuuluvuspoliitika peaks "lihtsustama ettevõtete, ülikoolide ja riiklike 
organisatsioonide osalemist projektides ilma, et nende tegevust takistaks tarbetu bürokraatia, 
maksete aruandlusnõuded jne;" (88. lõik). Ent väiksema kontrolli ja kontrolli puudumise 
vahel on õhkõrn vahe. 
 
Parlament peab kaaluma, kuidas tagada õige tasakaal. 
 
Täiendavus (artikkel 13) 
 
Valitseb laiaulatuslik konsensus, et täiendavus peaks jääma ühtekuuluvuspoliitika 
võtmepõhimõtteks. Nagu komisjoni ettepanekus öeldud, "ei asenda tõukefondidelt saadud 
vahendid riiklikke või muid sarnaseid liikmesriikide poolt tehtavaid kulutusi". ELi poolt 
eraldatud vahendid peavad looma lisaväärtust sellele, millele riik kavatses juba niigi raha 
kulutada. 
 
Seda on loomulikult raske kontrollida. Ent selles osas juhtis Euroopa Parlament tähelepanu 
sellele, et "erilise tähelepanu osutamise ülesandeks on tagada riigi- ja piirkondlike asutuste 
vastavus täiendavuse põhimõttele, mille kohaselt ühenduse ressursid täiendavad, mitte ei 
asenda riiklikke ressursse ning komisjonil peavad olema vajalikud järelevalvevahendid" (95. 
lõik). 
 
Seepärast tuleb tervitada komisjoni veendumust, et seda põhimõtet peab järgima eeskätt 
riikliku strateegilise kontrollraamistiku kaudu. Samas on kummaline, et vahekontroll peaks 
piirduma lähenemise sihtalaga ja et seda ei tuleks rakendada piirkondliku konkurentsivõime ja 
tööhõive sihtala puhul. Nimetatud sihtala eesmärgiks on ju edendada tasakaalustatud arengut. 
 
On juhitud tähelepanu sellele, et see idee võib olla vastuolus võrdse kohtlemise põhimõttega 
ja et see võib diskrimineerida vaesemaid liikmesriike. 
 
Mittediskrimineerimine (artikkel 14) 
 
Komisjoni ettepanek sugudevahelise võrdsuse ja soo perspektiivi lõimimise suhtes on juba 
ühenduse õigustiku aktsepteeritud osa. On esitatud palju taotlusi selle põhimõtte 
laiendamiseks teistele sotsiaalsetele gruppidele. Parlament on juhtinud tähelepanu sellele, et 
"ebasoodsas olukorras olevaid gruppe tuleks toetada ja puuetega inimeste juurdepääsu tuleks 
hõlbustada" (19. lõik). 
 
Seepärast peab parlament selliseid taotlusi hoolikalt kaaluma. 
 
Ühenduse strateegilised juhised seoses ühtekuuluvusega (artiklid 23–24) 
Riiklik strateegiline kontrollraamistik (artiklid 25–26) 
 
Parlament on pidevalt püüdnud ühtlustada regionaalpoliitikat teiste poliitikavaldkondadega ja 
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on leidnud selles kontekstis, et "järjepidevust ja vastastikust täiendamist suurendavad 
regionaalpoliitika keskendumine piiratud teemadele ning põhjaliku ühtekuuluvusstrateegia 
olemasolu" (74. lõik). Selles resolutsioonis langes see kokku "ühtekuuluvuspoliitika üldise 
Euroopa strateegiadokumendi vastuvõtmisega ja strateegiliste poliitikadokumentide 
koostamisega liikmesriikide poolt" (87. lõik). 
 
Teatavasti on mõned liikmesriigid taolise ühendusele suunatud strateegia vastu ja eelistavad 
riiklikumat lähenemisviisi. Selles küsimuses on Euroopa Parlament aga jäänud endale 
kindlaks. Seepärast ütleb parlament oma resolutsioonis, et ta "tunnustab komisjoni seisukohta, 
et Euroopa regionaalpoliitika puudutab kõiki piirkondi ja liidu liikmesriike, ja väljendab 
seepärast rahulolu, et pole tehtud ühtekuuluvuspoliitika taasriigistamise ettepanekut" (4. lõik). 
 
Komisjoni ettepanek strateegiliste juhiste põhielementide sätestamisel kaugemale ei ulatu. 
Tarvis on kaaluda, kas see määrus peaks ühtekuuluvuse peamiste eesmärkide saavutamise 
vahendid üksikasjalikumalt sätestama või on parem sellega oodata, kuni strateegilised juhised 
on vastu võetud. 
 
Igal juhul on selge, et nende juhiste vastuvõtmiseks visandatud protsess – Euroopa Ühenduse 
asutamislepingu artiklis 161 sätestatud nõusolekuprotseduur – ei rahulda täielikult parlamendi 
võrdse partnerluse nõuet. Euroopa Parlament on väitnud, et "Euroopa ühtekuuluvuspoliitika 
strateegiadokument peab olema osa Euroopa õigusest, sätestades Euroopa Parlamendi täieliku 
seadusandliku osaluse, mis on sätestatud Euroopa põhiseaduse lepingu eelnõu artiklis III-119" 
(89. lõik). 
 
Riikliku strateegilise kontrollraamistiku osas on tekkinud juba hulk erinevaid seisukohti 
seoses väljapakutud strateegiliste ja rakenduslike punktide vahelise tasakaalu ja nende 
punktide sisuga. Selles küsimuses soovib parlament korrata oma seisukohta, et tema 
peamiseks mureks on "tõukefondide heaperemehelik majandamine" (91. lõik). 
 
Strateegiline järeltegevus ja iga-aastane arutelu (artiklid 27–30) 
 
Komisjoni ettepanek, mille kohaselt tuleks liikmesriikidel ja komisjonil esitada aastaaruanne 
ja viia läbi iga-aastane kontroll, pole enamiku liikmesriikide hulgas suurt toetust leidnud. 
Valitsev enamus näib olevat kolmeaastase intervalli poolt. 
 
Parlament on juba kiitnud heaks ettepaneku, mille kohaselt "Euroopa institutsioonid võiksid 
analüüsida tehtud edusamme igal aastal; see tähendab, et see läbivaatamine võiks toimuda 
pärast parlamendiga nõu pidamist Euroopa Ülemkogu kevadise istungjärgu ajal" (90. lõik). 
 
Hindamine (artiklid 45–47) 
 
Hindamise osas oli Euroopa Parlament palunud komisjonil "koostada järgmiseks 
programmiperioodiks parem täiendavuse kontrollimise kava, mis on lõimitud programmide 
koostamise, seire ja hindamise raamistikesse ja mida saab kasutada koos saadavaloleva 
eelarve- ja statistilise teabega". Lisaks oli parlament palunud komisjonil "töötada välja 
konkreetsed meetmed (nt sanktsioonid) selle põhimõtte järgimise kindlustamiseks" (97. lõik). 
 
Nüüd näib, et komisjoni ettepanekutega, eriti seoses ex ante hindamisega, ei ole nõus 
liikmesriigid, kes peavad neid tarbetuks ja koormavaks. Need liikmesriigid pooldavad 
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olemasoleva paindlikuma korralduse säilitamist. 
 
Ühenduse kvaliteedi- ja tulemusreserv (artikkel 48) 
 
Kvaliteedi- ja tulemusreserv on oluline osa komisjoni ettepanekust ja seda kui progressi 
tunnustamise mehhanismi toetas oma resolutsioonis ka Euroopa Parlament (96. lõik). 
 
Nüüd näib aga enamus liikmesriike olevat selle idee vastu. Siiski tuleks säilitada mõned 
positiivsed vahendid, mille abil oleks tagatud erinevatele eesmärkidele keskendumine. 
 
Riiklik ettenägematute kulude reserv (artikkel 49) 
 
Parlament tervitas "riiklike ettenägematute kulude reservide moodustamist ootamatutele 
valdkondlikele või kohalikele šokkidele reageerimiseks tingimusel, et neil vahenditel on 
reaalne sisu, mitte pelgalt sümboolne tähendus" (96. lõik). 
 
Näib, et liikmesriikide seas valitseb konsensus, et need reservid peaksid olema vabatahtlikud, 
jättes nende moodustamise liikmesriikide endi otsustada. 
 


