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I. Raporti põhiteemad ja eesmärgid

Struktuuripoliitika mõju ja tagajärgi käsitleva raporti peamisteks eesmärkideks on:

• anda panus komisjoni poolt 24. ja 25. mail 2007 Leipzigis esitletava neljanda 
ühtekuuluvust käsitleva raporti ümber toimuvasse arutelusse;

• valgustada struktuuripoliitika mõju majanduskasvule ja töökohtade loomisele ning 
samuti selle olulist rolli Lissaboni strateegia eesmärkide elluviimisel ja uue 
ühtekuuluvuspoliitika strateegiliste suundade rakendamisel;

• rõhutada tähtsust, mis on integreeritud struktuuripoliitikal, mis ühtlustab struktuuri- ja 
ühtekuuluvusfondide sekkumisi ning teiste ühenduse poliitikate raames toimuvaid 
tegevusi;

• anda panus tegevuste arendamisse, mis suurendavad ühtekuuluvuspoliitika nähtavust;

• sõnastada uue ühtekuuluvuspoliitika rakendamist puudutavad soovitused, et parandada 
selle mõju Euroopa regioonides.

Euroopa Liidu (EL) ühtekuuluvuspoliitika mõju võib vaadelda neljast erinevast vaatenurgast: 
majanduslik, sotsiaalne, territoriaalne ning valitsemisega seotud mõju.

I. Majanduslik mõju
Raport püüab panustada struktuurifondide majandusliku mõju optimeerimisse uuel 
kavandamisperioodil (2007–2013) ning käsitleb järgmisi aspekte: 

1. Struktuurifondide panus ELi eri piirkondade majanduslikku konvergentsi:
Ühtekuuluvuspoliitika peamiseks eesmärgiks on konvergentsi saavutamine ELi osaks 
olevate eri piirkondade SKP taseme vahel. Teatud piirkondades on see eesmärk juba 
saavutatud, samas kui paljude jaoks ei ole see kaugeltki nii. Liikmesriikide vahel on 
saavutatud teatav konvergents, samas kui eksisteerivad lõhed piirkondade, sealhulgas 
nende samade riikide piirkondade vahel. Seega on soovitud eesmärk tagada, et 
regionaalne kasv oleks stabiilne ning suunatav, vältimaks majanduslikku tasakaalutust.

2. Struktuurifondide hoovaefekt investeeringute ligitõmbamiseks:
Struktuurifondide rahalise sissemakse suurus on piiratud 4%ga siseriiklikust SKPst, 
kuid sellel panusel on investeeringutele mitmekordistav toime. Kaasrahastamine 
suurendab avaliku sektori kulutuste tõhusust ning meelitab ligi erasektori 
investeeringuid. Nii võimaldab näiteks JEREMIE algatus väikestel ja keskmise 
suurusega ettevõtetel kombineerida erinevaid rahastusallikaid.

3. Konkurentsivõime suurendamine:
Struktuurifondid aitavad kaasa piirkondade konkurentsivõime suurendamisele, 
eelkõige tänu eesmärgiga 2 („majandusareng ja konkurentsivõime”) seotud 
meetmetele. Lissaboni strateegia – ühenduse raamistik konkurentsivõime 
suurendamiseks – on uue ühtekuuluvuspoliitika ideede allikaks, eelkõige läbi kahe 
instrumendi, milleks on ühenduse strateegilised suunad ning fondide kasutamine 
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kõnealuse strateegia raamesse kuuluvates tegevustes.

4. Innovatsiooni julgustamine piirkondades, Euroopa teadusruumi tugevdamine 
ning uuringute stimuleerimine:

Innovatsioon on konkurentsivõimelise majanduse alus. EL kasutab innovatsiooni 
julgustamiseks erinevaid vahendeid. Innovatsiooni ja konkurentsivõime 
raamprogramm ning seitsmes teaduse raamprogramm toimivad samas suunas. Lisaks 
toetab Euroopa Komisjon teadusvaldkonna võrgustikke ning algatusi, nagu näiteks 
„ProInno Europe” ja „Euroopa innovaatilised regioonid”. Sünergia suurendamiseks 
tuleb parandada struktuurivahendite ühilduvust nende ühenduse vahenditega.

II. Sotsiaalne mõju
Raportis on toodud ka ideed, et aidata kaasa struktuurifondide sotsiaalse mõju 
optimeerimisele uue kavandamisperioodi rakendamisstaadiumis.

1. Panustamine Euroopa tööhõivestrateegia rakendamisse
Euroopa tööhõivestrateegial on kolm põhieesmärki: täielik tööhõive, töö kvaliteet ja 
tootlikkus, ning lõpuks regionaalne ja sotsiaalne ühtekuuluvus ning integratsioon. 
Euroopa Sotsiaalfond on oluline vahend, mida ei tohiks selle strateegia elluviimisel 
kõrvale jätta.

2. Panustamine uute töökohtade loomisse
Struktuurifondidel on töökohtade loomisel oluline roll. Eesmärgi 2 sihtrühmaks olnud 
regioonides vähenes tööpuudus 1995. ja 2000. aasta vahel keskmiselt 1% võrra enam 
kui ülejäänud ELis, isegi kui need töökohad ei olnud olemuselt alati stabiilsed. 
Seetõttu tuleb mõelda ka sellele, et loodav töökoht oleks kvaliteetne ning stabiilne.

3. Võitlemine sotsiaalse tõrjutuse vastu
Teatud ühiskonnagruppe ohustab sotsiaalne tõrjutus enam kui teisi. Euroopa 
Sotsiaalfond on toetanud tegevusi, mille eesmärgiks on ebasoodsas olukorras olevate 
rühmade, puuetega inimeste, naiste, jms ligipääsu lihtsustamine tööturule. Uuel 
kavandamisperioodil on need eesmärgid horisontaalselt integreeritud kõigisse 
poliitikatesse ja tegevustesse.

III. Territoriaalne mõju
Territoriaalse ühtekuuluvuse kontseptsioon pärineb eelkõige põhiseaduse eelnõust. Ometi 
püütakse raportis sõnastada soovitused, mil moel võib uus ühtekuuluvuspoliitika toimida 
territoriaalsel tasandil veelgi tõhusamalt, vaatamata sellele, et põhiseaduse teksti ei ole heaks 
kiidetud.

1. Parandada suures tõrjutuks jäämise ohus olevate regioonide ligipääsuvõimalusi
Püsivalt spetsiifiliste geograafiliste omadustega piirkondadel, nagu seda on kõrvalised 
alad, saared, mägirajoonid ja hõreda asustusega alad, on majandus- ja sotsiaalsete 
keskustega nõrk ühendus. On ka muid piirkondi, mis jäävad isoleerituks. 
Ligipääsuraskused suurendavad rahvastiku vähenemist ja vananemist ning seavad 
ebasoodsasse olukorda üldist majandushuvi pakkuvad teenused.

2. Linnamõõde ning polütsentrilise ruumi loomine
Linnade jaotumise territoriaalse tasakaalu puudumine suurendab kesksete alade 
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kuhjumisprobleeme, millel on negatiivne mõju elukvaliteedile, elukallidusele, sotsiaalsele 
võrdsusele ning keskkonnale linnades. Komisjon on oma teatises linnade ja asulate panuse
kohta1 juba välja pakkunud mõned lahendused. Sellele vaatamata käivitab 
majandustegevuse koondumine mõnesse keskusesse negatiivset mõju avaldava 
kumulatiivse protsessi. Uute liikmesriikide pealinnades on kasv väga suur, samas kui 
rahvastik kahaneb.

3. Territoriaalse tasakaalu saavutamine linna- ja maapiirkondade vahel
Tasakaalu märkimisväärne puudumine suurte linnapiirkondade ja riigi ülejäänud osa vahel 
on uutele liikmesriikidele majandusarengu plaanis omane joon. Maapiirkondade 
arendamisel tuleb arvesse võtta linna- ja maapiirkondade vahelisi suhteid.

4. Panus demograafilise tasakaalu saavutamisesse Euroopa eri piirkondades
Piirkondades, kus ligipääsuraskused või infrastruktuuride madal arengutase on piiravateks 
teguriteks, toimub rahvastiku kahanemine ja vananemine. Aktiivne osa rahvastikust 
koondub suurlinnadesse. Ühtekuuluvuspoliitika võib kaudselt mõjutada demograafilist 
arengut tänu infrastruktuuride loomisele eraldatud piirkondades. Selleks et noored jääksid 
maapiirkondadesse, on vajalik hästitasustatud töökohtade loomine sealsetes 
teenindussektoris.

5. Euroopa majandusliku ja sotsiaalse integratsiooni suurendamine
Euroopat läbiva transpordivõrgustiku (RTE-E) loomine, parema ligipääsu tagamine 
äärealadele, Euroopa teadusruumi tugevdamine ning teised struktuurifondidest 
rahastatavad tegevused soodustavad Euroopa majanduslikku ja sotsiaalset integratsiooni. 
Võrreldes siseriiklike poliitikatega on Euroopa regionaalpoliitika pakutav lisaväärtus 
suunatud täpsemalt majandusliku ja sotsiaalse integratsiooni tugevdamisele.

6. Regioonide pärandi säilitamine
Lisaks vastastikustele mõjutustele on kultuuriline mitmekesisus Euroopa kontinendi 
tohutuks rikkuseks. Igal Euroopa regioonil on oma kombed, arhitektuur, keel ja 
kultuurilised omadused. Regionaalpoliitilised meetmed aitavad kaasa nende säilitamisele 
ning kujundavad ELi territooriumi tervikut selliseks, et seal oleks jätkuvalt võimalik elada 
ja töötada.

IV. Mõju valitsemisele
Raport valgustab struktuuripoliitika mõju valitsemisele ning sõnastab soovitused selle 
edasiseks suurendamiseks.

1. Haldussuutlikkuse suurendamine
Euroopa regionaalpoliitika elluviimine eeldab pika tähtajaga kavade ja projektide 
juhtimiseks teatud haldussuutlikkust. Euroopa Liiduga ühinemise eel tegid uued 
liikmesriigid märkimisväärseid pingutusi, et suurendada oma haldussuutlikkust. 
Haldussuutlikkuse tõstmise protsess ei ole veel läbi – seda tuleb jätkata uue 
regionaalpoliitika elluviimise etapis.

2. Suurte infrastruktuuriprojektide stabiliseerimine tänu mitmeaastasele 
kavandamisele

  
1 Komisjoni 13. juuli 2006. aasta teatis „Ühtekuuluvuspoliitika ja linnad – linnade ja asulate panus tööhõive 
suurendamisse regioonides”.
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Regionaalarengu programmide mitmeaastane, strateegiline kavandamine koos 
komplementaarsusprintsiibiga võimaldas muuta suuri avalikke projekte stabiilsemaks. 
Kõnealused mitmeaastased kokkulepped eri partnerite vahel tagavad pika tähtajaga 
projektide paremat rahastamist. Veel praegugi on mitmed suured 
infrastruktuuriprojektid jäänud teostamata, kuna partnerid ei ole jätkanud rahastamist.

3. Koostööpõhimõte kui avaliku poliitika demokratiseerimise tegur
Koostööpõhimõte, mida rakendatakse alates ettevalmistavast etapist kuni sekkumise 
teostamiseni, on muutnud avalikku tegevust demokraatlikumaks. Otsesel koostööl 
Euroopa Komisjoni ja iga liikmesriigi riigisisese, regionaalse ning kohaliku tasandi 
pädevate asutuste, sealhulgas majanduslike ja sotsiaalsete tegijate vahel, on positiivne 
mõju regionaalpoliitika tõhususele – selliselt vastab kavandatav tegevus paremini 
regiooni või teatud gruppide vajadustele.

4. Piiri- ja riigiülese koostöö edendamine (heade tavade vahetamine)
Uue ühtekuuluvuspoliitika kolmas eesmärk, millele eraldatud rahalised vahendid on 
väga piiratud, näeb ette territoriaalse koostöö stimuleerimist. Piiriülese koostöö 
eesmärgiks on lähendada piiridega eraldatud naaberregioone. Selle 
ühtekuuluvuspoliitika mõõtme lisaväärtus on regionaalarengu seisukohast väga kõrge, 
kuna seda ei asenda ükski siseriiklik poliitika.

5. Kodanike toetuse kasv tänu ühtekuuluvuspoliitika suuremale nähtavusele
Mitmete uuringute kohaselt on ühtekuuluvuspoliitika kõigist ühenduse poliitikatest 
kõige nähtavam ning sellel on regioonidele kõige suurem mõju. Enamik nendest, kes 
elavad struktuurifondidelt abi saanud regioonides, on teadlikud selle poliitika 
positiivsest mõjust. Seega lähendab see olulisel määral ühenduse poliitikaid selle 
kodanikele, kes aga vastutasuks toetavad ELi üldiselt enam. Et tagada fondidest 
rahastatava ja regioonides elluviidava tegevuse suuremat nähtavust, tuleb jagada 
teavet selle rahastajate kohta.

SOOVITUSED:

• Luua VAATLUSKESKUS, MIS JÄLGIB ÜHENDUSE POLIITIKA MÕJU 
ühtekuuluvusele, sealhulgas heade tavade vahetamisele ja levitamisele, mis puutub 
ühtekuuluvuseesmärgi integreerimisse kõigisse arendamise ja elluviimise 
etappidesse;

• Rõhutada ühtekuuluvuspoliitika suutlikkust tugevdada majanduslikku ja sotsiaalset 
integratsiooni, ning lisaväärtust, mida see annab ühenduse tasandil 
struktuuripoliitikale;

• Soovitada komisjonil analüüsida, millised on need ühenduse ja siseriikliku tasandi 
avalikud poliitikad, mis soodustavad konvergentsi, ning koostada sel teemal teatis;

• Kutsuda komisjoni üles uue ühtekuuluvuspoliitika vahehindamise käigus 2009. aastal 
analüüsima struktuurifondide hoovaefekti erainvesteeringutele, mida need ligi 
tõmbavad, aga samuti uute rakendamisvahendite mõju, mis suurendavad 
konkurentsivõimet uue ühtekuuluvuspoliitika raames;

• Teha komisjonile ülesandeks otsida uusi võimalusi struktuuripoliitika vahendite 
kombineerimiseks teiste ühenduse vahenditega, mis suurendaks sünergiat, et 
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edendada teadust ja innovatsiooni;

• Paluda komisjonil uurida, kas kohustus eraldada vähemalt 20% struktuurifondidest 
teadus- ja arendustegevusele ning innovatsioonile, nagu seda pakub välja Aho 
raport,1 on mõeldav, ning uurida vajadust fikseerida teadus- ja arendustegevuse ja 
innovatsiooni vallas arvulisi eesmärke;

• Paluda komisjonil fikseerida ühenduse teadus- ja arendustegevust ning innovatsiooni 
toetavates programmides, eelkõige aga seitsmendas teaduse raamprogrammis ning 
konkurentsivõime ja innovatsiooni programmis arvulised mõjueesmärgid;

• Et arendada innovatsiooni väikestes ja keskmise suurusega ettevõtetes, ning pidades 
silmas asjaolu, et väga sageli ei taju nad isegi vajadust innovatsiooni järele, luua 
koostöös Euroopa programmidega nn TEHNOLOOGILISE ANIMAATORi, mis 
ärgitaks ning soodustaks innovatsiooni ettevõtetes tänu ligipääsule abile ja Euroopa 
programmidele; see võib olla seotud regionaalsete projektide, tehnoparkide, 
ettevõtete kasvulavade, võrgustike ja muu sellisega;

• Soovitada komisjonile ja liikmesriikidele panuse suurendamist Euroopa Sotsiaalfondi 
ning Euroopa tööhõivestrateegia elluviimist, tugevdades nendevahelist sidet;

• Soovitada komisjonile põhjalikuma teabe kogumist struktuurifondide abil loodud 
töökohtade kvaliteedi kohta;

• Soovitada komisjonile ja liikmesriikidele, et vältida elanikkonna teatud gruppide 
sotsiaalset tõrjutust, pöörata suuremat tähelepanu horisontaalsetele eesmärkidele, 
mis on nüüdsest integreeritud kõigisse poliitikatesse ning tegevustesse (ligipääs, sugu, 
jms);

• Kutsuda komisjoni, liikmesriike ning regioone – eelkõige neid, millele kehtib 
konvergentsieesmärk – rahastama eelisjärjekorras meetmeid, mis soodustavad 
polütsentriliste ruumide loomist, et vältida territoriaalse tasakaalu puudumist 
linnastutes;

• Teha komisjonile, liikmesriikidele ja regioonidele ülesandeks analüüsida, millised on 
need vahendid, mis sobivad enim territoriaalse tasakaalu saavutamiseks linna- ja 
maapiirkondade vahel, stimuleerides heade tavade vahetamist;

• Paluda komisjonil, liikmesriikidel ja regioonidel toetada ja stimuleerida 
maapiirkondades majandustegevust, mis on seotud uute tehnoloogiate arendamisega, 
mis ei nõua suurte linnakeskuste füüsilist lähedust;

• Soovitada komisjonil uurida võimalust kasutada rohkem sanktsioone ELi rahalise 
abiga seotud projektide katkestamise korral;

• Rõhutada raportis riigi- ja piiriülese koostöö rolli ühtekuuluvuspoliitikas ning 
kutsuda haldusasutusi üles julgustama riigiülest ja regioonidevahelist koostööd, luues 
selleks erinevaid koostöövõrgustikke;

• Soovitada komisjonil uurida rakendamiskorra raamistikus meetmeid, mille 
eesmärgiks on suurendada sekkumiste nähtavust mitte ainult suurte 
infrastruktuuriprojektide, vaid ka väiksemamõõduliste projektide puhul.

  
1 Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni sõltumatute ekspertide rühma raport, mis koostati pärast 
Hampton Courti tippkohtumist (jaanuar 2006).
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