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I. Teema piiritlemine ja tulevase laienemise mõiste
Euroopa Parlamendi mitu fraktsiooni nõudis hiljutises raportis laienemisstrateegia kohta, et 
tulevaste laienemiste korral on vaja pöörata enam tähelepanu ühenduse vastuvõtuvõimele.1
Iga järgmise laienemise aluseks peab olema rahaliste vahendite olemasolu. Kõnealune nõue 
on oluline eelkõige Euroopa Liidu struktuuripoliitika jaoks. Ka komisjon kutsub 8.11.2006 
laienemisstrateegias analüüsima enne tulevasi laienemisi täpselt nende mõju ELi eelarvele.2

2008.–2009. aastaks kokkulepitud ELi eelarve läbivaatamine (komisjon koostab auditiaruande 
2009. aasta alguseks) tähendab samuti struktuuripoliitika proovilepanekut. 
Institutsioonidevahelises kokkuleppes 2007.–2013. aasta eelarve kohta käsitletakse tõhususe 
teemat, mis tähendab, et struktuuri- ja regionaalpoliitika kui suurim eelarvepositsioon 
võetakse eriti intensiivselt arutusele.3

Selle omaalgatusliku raporti eesmärk on arutada küsimust, millist mõju avaldab ELi tulevane 
laienemine ühtekuuluvuspoliitika tõhususele ning kuidas tuleks seda edaspidi korraldada, et 
saavutada jätkuvalt tasakaalule ja kasvule suunatud soovitud tulemused.

Tulevase laienemise raames analüüsib raport Rumeenia ja Bulgaaria liitumist, mis leiab aset 
1. jaanuaril 2007, tingimusel et riigid annavad selleks oma nõusoleku. Liikmeks astumine ei 
ole küll vormiliselt osa tulevasest laienemisest, sest selle laienemisvooruga on arvestatud juba 
2007.–2013. aasta planeerimisperioodi uues finantsperspektiivis. Sellele vaatamata tuleb eriti 
regionaal- ja struktuuripoliitikat silmas pidades arvesse võtta, et kõnealuste riikide madala 
majandussuutlikkuse statistilist mõju teiste piirkondade abikõlblikkusele ei ole seni välja 
arvestatud ning see hakkab toimima alles 2014. aastast.
Tulevase laienemise mõiste hõlmab lisaks riike, kes on ametlikult liitumiskandidaadid ning 
kellega on EL liitumiskõnelusi juba alustanud, kuigi nende lõpptulemus võib olla ka veel 
lahtine: need on Türgi ja Horvaatia. Mõlemad riigid kuuluvad niinimetatud ühinemiseelse 
abi IPA (Instrument for Pre-accession Assistance) saajate hulka.4

Lisaks kuuluvad võimalike liitumiskandidaatide hulka Lääne-Balkani teised riigid (endine 
Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Montenegro, Serbia 
(k.a Kosovo)), kellest on samuti saanud juba IPA vahendi ühinemiseelse abi saajad ELiga 
liitumise eesmärgil. Makedoonia esitas 22. märtsil 2004 taotluse Euroopa Liiduga liitumiseks 
ja on praegu ainukese Lääne-Balkani riigina kandidaadi staatuses. 5 Analüüsi tervikuna on 
kaasatud Rumeenia ja Bulgaaria ning kõik ühinemiseelset abi saavad riigid. Kõiki käsitletud 
riike tähistatakse üldnimetusega „liituvad riigid“ või „liikmekandidaadid“ (9 liituvat riiki).

Teisi riike, kellega EL on sõlminud partnerluslepingud (Ukraina, Venemaa) või keda hõlmab 
Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrument (ENPI), raportis ei käsitleta, sest neid loetakse 
võimalikeks liitumiskandidaatideks üksnes väga pikas perspektiivis.

  
1 „Raport laienemist käsitleva komisjoni 2005. aasta strateegiadokumendi kohta” P6_TA-PROV(2006)0096,
täiskogu 16. märtsi 2006. aasta hääletus.
2 „Laienemisstrateegia ja peamised väljakutsed aastatel 2006–2007”, komisjoni teatis KOM(2006)649, 
8.11.2006.
3 Institutsioonidevaheline kokkulepe Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja 
usaldusväärse finantsjuhtimise kohta – deklaratsioonid (ELT 2006/C 139/01).
4 „Tulevase laienemise mõju ühtekuuluvuspoliitika tõhususele”, struktuuri- ja ühtekuuluvuspoliitika sektsiooni 
teatis (poliitikaosakond), 31.7.2006; PE 375.308.
5 „Tulevase laienemise mõju ühtekuuluvuspoliitika tõhususele”, struktuuri- ja ühtekuuluvuspoliitika sektsiooni 
teatis (poliitikaosakond), 31.7.2006; PE 375.308.
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II. Tulevase regionaalpoliitika raamtingimused
ELi edusammud lähenemise valdkonnas
Euroopa ühtekuuluvuspoliitika on olnud väga edukas. Näitena võib nimetada ELi 
lõunasuunalise laienemise toetamist. Struktuurifondide kumulatiivse mõju tulemusel kasvas 
Kreeka, Portugali ja Iirimaa SKT 1989. aastast 1999. aastani vastavalt 10 protsendipunkti 
võrra ning ületas 70% (63,5%st) ELi keskmisest näitajast1. Tänaseks on paljud endistest 
liituvatest piirkondadest ületanud 75% või 90% piiri.
Natuke tagasihoidlikumad on saavutused idasuunalisest laienemisest kokkuvõtteid tehes. 
Väljakutse on ka võrreldamatult suurem: tasakaalustamist vajav majanduslik lähtetasand oli 
madalam. Samal ajal vajas lõpuleviimist radikaalne poliitilise süsteemi muutus. 
15 liikmesriigist 25 liikmesriigini laienemise käigus suurenes ELi territoorium 23% võrra, 
elanike arv 20% võrra, väärtust lisandus aga ainult 5% võrra. ELi 10 liikmesriigi sissetulek 
suurenes küll ELi 15 liikmesriigi keskmise sissetulekuga võrreldes 44%lt 1997. aastal 50%ni 
2005. aastal.2 Elatustaseme kohandumist (75% piiri saavutamine) ootab komisjon aga alles 
2040. aastaks. Eri majandusinstituudid lähtuvad sellest, et ELi 10 liikmesriigi majanduskasv 
võib oluliselt aeglustuda, mis tähendab, et kohandumisprotsess võib võtta veelgi kauem aega.3

ELi 15 liikmesriigis on aga samuti palju lahendamata struktuuriküsimusi või siis ilmnevad 
üleilmastumise tagajärjel paikkonniti uued nõrgad kohad. Paljud piirkonnad kannatavad 
firmade sulgemise ja suure tööpuuduse tõttu. Eelpool kõne alla võetud ELi 10 liikmesriigi 
majandussuutlikkuse kohandamine ELi 15 liikmesriigiga on vahepeal leidnud uue põhjenduse 
ka ELi 15 „vana“ liikmesriigi suhteliselt aeglases majanduskasvus.
Majanduslik kohandumine toimub enamikes liikmesriikides pingelise riigieelarve olukorras. 
Kümnest uuest liikmesriigist tervelt kuus (Poola, Tšehhi, Ungari, Slovakkia, Malta ja Küpros) 
on rikkunud stabiilsuse ja kasvu pakti.4 Ka suurte liikmesriikide, näiteks Saksamaa ja 
Prantsusmaa eelarve on olnud viimastel aastatel puudujäägis, mis ei ole kasvupaktiga 
kooskõlas. See avaldab negatiivset mõju paljude liikmesriikide võimalustele ja valmisolekule 
anda oma panus ELi eelarvesse ja seega ühtekuuluvuspoliitikasse.
Lisanduvad riikide tulevikus tekkivad kulutused seoses demograafiliste muutustega. 
Majandus- ja rahandusnõukogu 13. veebruari 2006. aasta teatises5 on öeldud, et elanike 
vananemisega seotud riiklike kulutuste osakaal suureneb ELis keskmiselt 4 protsendipunkti 
võrra SKTst ning ELi 25 liikmesriigi keskmine aastane majanduskasvu määr alaneb 
tunduvalt, langedes 2,2%-lt aastail 2004–2010 1,4%ni aastail 2030–2050.

Vastuvõtuvõime ja tulevaste laienemiste väljakutse

  
1 Kolmas majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse raport – uus ühtekuuluvuse partnerlus. Euroopa Komisjon, 
KOM(2004)343, 2004. a veebruar.
2 „Laienemine pärast kahte aastat: majanduslik hindamine”, Euroopa Komisjon, dokument nr 24, mai 2006.
3 „Kesk-, Ida- ja Lõuna-Euroopa riikide viimase aja majandusolukord”, Viini Rahvusvaheliste 
Majandusuuringute Instituut, 2005. a juuli; EUROSTATi 2006. aasta andmed.
4 „Uued liikmesriigid ning stabiilsuse ja kasvu pakt: euroala liikmelisuse kohandamise vajadused”, 
EUROFRAME-EFN aruande lisa, kevad 2006.
5 „Vananemise mõju riiklikele kulutustele: EL-25 liikmesriikide projektid pensionide, tervishoiu, pikaajalise 
hoolduse, hariduse ja töötute rahade üleviimise kohta (2004–2050)”, komisjon, majanduse ja rahanduse 
peadirektoraat, eriaruanne nr 1/2006, 13.2.2006.
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Eelnevalt tsiteeritud laienemisstrateegia raportis nõuab Euroopa Parlament, et laienemise 
aluseks tuleb võtta rahaliste vahendite olemasolu. Kõnealune nõue on oluline eelkõige 
Euroopa Liidu struktuuripoliitika jaoks. Tulenevalt liituva riigi suurusest ja tema 
mahajäämusest peavad ühenduse teised, „vanad“ piirkonnad/riigid leppima statistilise mõju 
tagajärjel tekkiva abikõlblikkuse kadumise või üleminekulahendustega, ilma et 
konkurentsivõime ja struktuurikohanduste alane olukord paraneks.

Struktuuritoetuste kadumine või nende üha vähenev eraldamine muutus juba pärast 
idasuunalist laienemist paljude ELi 15 liikmesriigi piirkondade jaoks probleemiks. ELi 25 
liikmesriigi või ELi 27 liikmesriigi laienemist on vaja seetõttu rohkem arutada eelkõige seda 
silmas pidades, et niinimetatud Kopenhaageni neljandat liitumiskriteeriumi järgitaks 
esmajoones ühtekuuluvus- ja struktuuripoliitika aspektist. Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja 
ühes otsuses1 seisab näiteks, et EL peab ka pärast uute liikmete vastuvõtmist olema suuteline 
„säilitama Euroopa integratsiooni dünaamika“. Lisaks „on vaja teha kõik jõupingutused, 
tugevdamaks liidu ühtekuuluvust ja tõhusust“.

Erilise väljakutse muudab selgeks pilguheit 1. lisa tabelile. Samal ajal, kui 9 liituva riigi 
täieliku kaasamisega suureneks ühenduse geograafiline pindala ühtekokku 35% võrra, tõuseks 
elanike arv 27% võrra, majandussuutlikkus aga ainult 4% võrra ning SKT ühe inimese kohta 
langeks käesoleva ajahetke seisuga 18% võrra.2

Laienemiste finantsmõju

Võttes aluseks struktuurifondide senise 0,37% suuruse osakaalu Euroopa SKTst ning 
statistikainstituutide kasvuprognoosid (SKT ja elanike arv), kasvab struktuurifondide maht 
9 riigi liitumisel ligikaudu 4% võrra (2006 = 3,7%, 2014 = 4,8%).3

Lähtudes väga tõenäolisest stsenaariumist, et 9 liituva riigi kõik piirkonnad ei ületa 
järgnevatel toetusperioodidel 75% piiri, suureneks – tingimusel, et riikide SKT toetuste 
vastuvõtmise suutlikkuse piir jääb 4% juurde – kõnealustele riikidele ettenähtud toetuste 
summa 18,5 miljardilt eurolt 2007. aastal 24,4 miljardi euroni 2014. aastal, mis vastab 
49,8%le struktuurifondide eelarvest. Seostades eeltoodu viimase toetuste perioodiga 2007–
2013, tõusevad probleemid veelgi selgemalt esile: selleks, et oleks võimalik teha tänase 
seisuga vajalikuks peetavad struktuurifondide investeeringud, peaks 9 liituval riigil olema 
kasutada 150,2 miljardi euro suurune eelarve.4

Struktuurifondide kirjeldatud suurendamine ei ole poliitiliselt realistlik. Vähetõenäoline on ka 
seni toetusi saanud riikide vastavalt lineaarselt kujundatud toetusvahendite vähendamine: 
Poolal tuleks sellisel juhul näiteks jooksval perioodil leppida vähendamisega 59,7 miljardilt 
eurolt 30,6 miljardi euroni.

Kirjeldatud arvukombinatsioonide eesmärk on vaid mõõtmete näitlikustamine. Loomulikult 
tuleb arvesse võtta, et 4%-line toetuste vastuvõtmise suutlikkus ei ole kõikidel juhtudel kohe 
tõenäoline. Liitumise poole püüdlevate riikide jaoks on see aga kindlasti oluline lühiajaline 

  
1 Euroopa Liidu Nõukogu, eesistujariigi lõppjäreldused 15./16.6.2006 (dokument 10633/1/06, 17.7.2006).
2 „Tulevane laienemine ja ühtekuuluvuspoliitika“, struktuuri- ja ühtekuuluvuspoliitika sektsiooni teatis 
(poliitikaosakond) IP/B/REGI/NT/2006_08, 2006. a november.
3 „Tulevase laienemise mõju ELi regionaalpoliitikale, arvestused ja selgitused struktuurifondide tulevase 
jagunemise kohta“, GEFRA Gesellschaft für Finanz- und Regionalanalysen, 2006. a november.
4 „Tulevase laienemise mõju ELi regionaalpoliitikale, arvestused ja selgitused struktuurifondide tulevase 
jagunemise kohta“, GEFRA Gesellschaft für Finanz- und Regionalanalysen, 2006. a november.
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sihtnäitaja. Lisaks tuleb silmas pidada, et kirjeldatud laienemisstsenaariumid ei leia aset 
ühekorraga. 2007. aastal liituvate Rumeenia ja Bulgaaria statistiline mõju kaasatakse aga igal 
juhul järgmise toetusperioodi arvestustesse. Täpselt samamoodi peab ühendus võtma vaatluse 
alla kõigi 9 liituva riigi poolt eesmärgiks seatud võimalikult kiire ELiga liitumise tagajärjed; 
ka selle, et liituda võidakse enne, kui majanduse järeleaitamise protsessid on enamikes 
tänastest lähenevatest piirkondadest lõppenud.

Türgi kujutab endast igast aspektist erijuhtumit. Oletades, et Türgi on juba täna ELi liige, 
saaks ta prognooside alusel üksinda 27,3% suuruse osa struktuurifondide rahast. See summa, 
mis moodustaks igal aastal ligikaudu 20 miljardit eurot, vastab suurusjärgult Euroopa 
Komisjoni prognoosile, mis lähtub 2024. aasta puhul 4–5%list majanduskasvu ning 4%list 
toetuste vastuvõtmise suutlikkust aluseks võttes igal aastal eraldatavast 22,4 miljardi euro 
suurusest summast.1 Teised 2025. aastat puudutavad prognoosid lähtuvad ainuüksi 
struktuuripoliitika puhul kuni 26 miljardi euro suurusest summast, mis Türgile igal aastal 
eraldataks.2

Mõju ELi 25 liikmesriigi abikõlblikkusele

Juhul, kui 9 liituvat riiki astuksid tänase seisuga ühekorraga liikmeks, kaotaks prognooside 
alusel enam kui kolmandik tänastest toetusi saavatest piirkondadest eesmärgi 1. piirkonna 
staatuse.3 Ainult Baltimaadel ja Slovakkial ei tuleks leppida toetusi saavate piirkondade 
kaotamisega. Kõige rohkem kannataksid Itaalia, Saksamaa, Malta, Hispaania, Kreeka ja 
Prantsusmaa. Ühtekuuluvusfondist (90%) peaksid lahkuma liikmesriigid Kreeka, Küpros ja 
Sloveenia. Tšehhi seisaks peaaegu 90% piiri ületamise lävel. Ülevaate järkjärguliste 
liitumisprotsesside mõjust annavad lisa tabelid 3 ja 4.

III. Raporti küsimusepüstitus ja raportööri esmased kaalutlused
Loetletud arenguprognoosid näitavad, et liitumiseks valmis olevate liituvate riikide 
vastuvõtmisega suureneksid piirkondade heaolu erinevused laienenud ELi raames veel kord 
rabavalt. Kõnealuse väljakutse piirkondade tasakaalustatud arengule suunatud 
ühtekuuluvuspoliitikale muudavad raskemaks riikide pingeline eelarvepoliitika ning üha 
suurenev ülemaailmne konkurentsisurve. Samal ajal kasvavad ootused, et Euroopa 
struktuuripoliitika peaks andma tõhusa panuse Lissaboni strateegia elluviimisse. Euroopa 
regionaalpoliitikale esitatavad väljakutsed suurenevad seega kiiremini kui regionaalpoliitikale 
eraldatavad vahendid. Seetõttu on piirkondade edendamise uusi astmelisi mudeleid vaja 
kaaluda samal viisil nagu uusi tõhususkriteeriumegi. Järgnevate esmaste kaalutluste alusel 
tahab anda sellesse oma panuse ka omaalgatuslik raport.

  
1 „Türgi võimaliku ühinemisega seotud küsimused”, komisjoni talituste töödokument SEK(2004)1202, 2004. a 
oktoober.
2 „Türgi ühinemine Euroopa Liiduga: kui kalliks läheb ühine põllumajanduspoliitika”, Harald Grethe. Humboldt 
Universität Berlin, Agrarwirtschaft 54 (2005) väljaanne 2/2005.
3 „Eelseisev laienemine ja ühtekuuluvuspoliitika”, struktuuri- ja ühtekuuluvuspoliitika sektsiooni teatis 
(poliitikaosakond) IP/B/REGI/NT/2006_08, 2006. a november, vt lisa tabelit 3.
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Tulevased vastuvõtustsenaariumid ja Euroopa regionaalpoliitika astmelised mudelid

• Raportööri arvamuse kohaselt on Euroopa solidaarsusmõttega vastuolus see, kui 
ühenduse laienemine peaaegu ära ostetakse, jättes üha suuremal arvul ELi 15 
liikmesriigi, ELi 25 liikmesriigi või ELi 27 liikmesriigi piirkondi abikõlblikkusest 
ilma. Alles pärast seda, kui kohandamine on jätkusuutlikult õnnestunud ning kui selle 
hindamiseks kasutatakse ka esialgseid hindamiskriteeriume – nii, nagu näiteks Iirimaal 
–, tohib piirkonnad abikõlblikkusest ilma jätta.

• Rumeenia ja Bulgaaria liitumine on otsustatud. Toetusvahendite kasutamise 
läbipaistvuse osas peab EL kohaldama väga rangeid mõõdikuid. Statistilise mõju tõttu 
on üleminekutoetused vajalikud aga eriti Itaalia ja Saksamaa piirkondade ning Kreeka, 
Hispaania, Prantsusmaa, Malta ja Poola jaoks. Ühtekuuluvusfondi (90%) riiklikule
taustale liitumised esialgu mõju ei avalda.

• Kandidaatriigi Horvaatia vastuvõtmine seab Euroopa Ühenduse ette uued väljakutsed. 
Neljaprotsendiline toetuste vastuvõtmise suutlikkus tähendaks alates 2014. aastast 
eeldatavalt peaaegu 2 miljardi euro suurust struktuuritoetust aastas. Piirkondlikule ja 
riiklikule toetuste taustale liitumine mõju ei avaldaks. 48%line SKT inimese kohta 
(võttes aluseks ELi 25 liikmesriiki) on võrdlemisi suur ning võiks kasvada 
2013. aastaks 62%ni. Sellel taustal tundub lõimimine ühenduse struktuuripoliitikaga 
keskpikas perspektiivis võimalik olevat. Lähenemisabi keskmes peaks olema 
Horvaatia haldusorganite ettevalmistamine struktuuripoliitika vahendite kiireks 
rakendamiseks.

• Türgi kujutab endast igas mõttes eriti suurt väljakutset. Struktuurifondide kehtivaid 
eeskirju ei ole kunagi kohaldatud sellise suuruse, võrreldava majandustaseme ja 
sarnase ulatusega piirkondlike erinevustega riigile. Neljaprotsendiline toetuste 
vastuvõtmise suutlikkus ei tundu olevat rahastatav (vähemalt 20 miljardit eurot aastas) 
ega haldusvõimsusi silmas pidades teostatav. Seega ei ole Türgi täielik lõimimine 
struktuurifondide automaatsete rahastamismeetmetega lähiajal võimalik. Erimenetluste 
kasutuselevõtmine on õigustatud.

• Üheks teeks võiks olla keskendumine teatud kindlatele toetusteemadele 
(majandusklastrid, võrdse kohtlemise teemad) või (eriti sobivate lähtealustega) toetusi 
saavatele piirkondadele. Lähenemisabi tuleks esmalt suuremas mahus sinna suunata. 
Kõnealust teemakontseptsiooni oleks võimalik astmeliselt edasi arendada.

• Liitumisläbirääkimiste poliitilistest edusammudest lähtuvalt oleks võimalik 
regionaalpoliitika kirjeldatud astmelist kontseptsiooni kujutada osana Türgi ühenduse 
liikmelisuse erivormist või ka kõrgemal astmel EMR+ liikmelisusena.

• Lääne-Balkani riikide puhul ei ole paljudes valdkondades ELi suurema kaasatuse 
põhieelduseks mitte niivõrd finantsmõõtmed kui pigem poliitilised edusammud. Ka 
siin tuleks lähenemisabi raames kohaldada kõigepealt regionaalpoliitika astmelisi 
kontseptsioone koos teatud toetusteemadega.

Piirkondliku ja riikliku omavastutuse tugevdamine

• Struktuuripoliitika tõhusust ja mõjuvust silmas pidades võiks EL nii astmelise mudeli 
kui ka nn klassikaliste regionaaltoetuste puhul palju tugevamini esile astuda garantiide 
andjana (laenude rahastamise teel), mitte toetuste andjana. Regionaalpoliitika tõhusus 
säiliks laenude rahastamise võimendusefekti kaudu ka piiratud finantsalase 
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otsustamisvabaduse juures.

• Laenude rahastamine ei tohi siiski muutuda toetuste valitsevaks osaks, sest eesmärgiks 
on ju toetuste saajate finantssuutlikkuse tugevdamine. Väga mahajäänud piirkondadele 
peavad seetõttu jääma ka edaspidi kehtima soodsamad toetuste ja laenude andmise 
tingimused.

• Samuti on vaja tugevdada liikmesriikide ja projektide korraldajate omavastutust, 
kohustades neid suuremal määral osalema kaasrahastamises. ELi kuni 85%ni ulatuv 
osalus võib siin anda soovitule vastupidise tulemuse. Piirkondade ulatuslikum 
rahastamisse kaasamine toob endaga kaasa kõige olulisemate projektide toetamise 
esmajärjekorras.

Toetuste sidumine riikide majanduskasvule suunatud majanduspoliitikaga

• Euroopa struktuuripoliitika edu on võimalik hinnata ainult seonduvalt riikide 
majanduspoliitikaga. Juhul, kui riigid lubavad kasvada võlakoormal liiga suureks või 
kui riiklikud kulutused ei ole suunatud esmajoones majanduskasvule, ähvardab ELi 
struktuurifondide mõju hajuda. Vahendite eraldamise võiks seepärast siduda hea 
majanduskasvupoliitikaga. Viimatinimetatu määratlemisel tuleks aluseks võtta 
arvulised näitajad.

Tegevustoetused: näilise mõju vältimine ja läbipaistvuse loomine

• Teadusuuringud näitavad, et tegevustoetuste positiivne mõju rahvamajanduse 
süsteemis peaaegu hajub.1 Lisandub asjaolu, et asukoha valikul on toetused üksnes 
teisejärguliseks teguriks. Eesmärk on vältida, et EL toetab vaid näilist mõju.

• Ainult juhul, kui valitseb piisav läbipaistvus selles osas, kuidas ja milleks 
struktuurifondide raha kasutatakse, saab poliitiliste eesmärkide loetelu kontrollimine 
olla edukas. Vahendite eraldamise läbipaistvust tuleks ka edaspidi suurendada, 
rakendades rakendusmääruses sätestatud tegevustoetuste lõppsaajate avalikustamise 
piiranguteta ellu.

Majanduskasvule suunatud struktuuripoliitika tuleb muuta rahvusvahelisemaks 
Eelkõige tõhususe aspektist on vaja kaaluda, kus on Euroopa struktuuripoliitikal võimalik 
anda majanduskasvule eriti tugevaid impulsse ning aidata kaasa majanduse ja piirkondade 
rahvusvahelistumisele. Piirkondade konkurentsivõime edendamise programmid on siinkohal 
heaks eeskujuks, kuid nende lähtealusena tuleks rohkem kasutada selliseid kriteeriume nagu 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvahelistumise edendamine või 
majanduskasvule erimõju avaldavad infrastruktuuri komponendid. Ka siinkohal tuleks võtta 
suuremas ulatuses kasutusele laenude rahastamine.

• Euroopa Sotsiaalfond ESF peaks veelgi enam tegutsema üleilmastumise sotsiaalseid 
tagajärgi leevendava horisontaalse vahendina. Lisaks on vaja kaaluda, kas ESF ei 
peaks leevendama suuremas ulatuses demograafiliste muutuste ja vastava piirkondliku 
rände tagajärgi.

Järeldused
Eelseisvad laienemised ületavad mõõtmetelt oluliselt ELi viimase laienemisvooru, mis 
hõlmas 10 liikmesriiki. Majanduskasvu dünaamika aeglustumine ning üleilmastumise ja 

  
1 „Investeeringutoetuste piirkondlik kasutegur ja ruumiga seotud ülekandeefekt”, Hans-Friedrich Eckey / 
Reinhold Kosfeld. Kasseli Ülikooli uuring nr 55/ 2004.
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demograafiliste muutuste tõttu muutuvad raamtingimused suurendavad kohandumisele ja 
majanduskasvule suunatud struktuuripoliitikale esitatavaid nõudeid.

Praeguse ühenduse ühtekuuluvuspoliitikal oleks käesoleval ajal kohaldatavate 
toetuskriteeriumide alusel võimalik valida, kas jätta põhiosa senistest piirkondadest toetustest 
ilma või suurendada oluliselt struktuuripoliitikale eraldatavat raha. Mõlema võimaluse 
ellurakendamine tundub olevat poliitiliselt keerukas.

Ühtekuuluvuspoliitika eesmärke on võimalik säilitada ainult tõhusust suurendavate reformide, 
üleminekutoetuste ning struktuuripoliitika astmeliste mudelite kaudu, mis lõimivad 
liitumiskandidaadid järk-järgult piirkondlikku struktuuripoliitikasse. Kõnealune protsess 
sõltub aga ühenduse vastuvõtuvõimest täpselt samasugusel viisil nagu liitumiskandidaatide 
edusammudestki teistes olulistes poliitikavaldkondades.
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Lisa: joonised ja tabelid

Tabel 1: Tulevaste laienemiste mõju ELile

Laienemise mõju. EL-25 (2005) =100
EL-25 EL-27 + 

Horvaatia
+ Türgi + Lääne-

Balkan
Elanikkond 100% 106% 107% 123% 127%
Piirkond 100% 109% 110% 130% 135%
SKP (€) 100% 101% 101% 104% 104%
SKP inimese kohta 
(€)

100% 95% 94% 84% 82%

Allikas: Põhineb EUROSTATi, mõne Lääne-Balkani riigi ja siseriiklikel andmetel (vt jagu 7.1. 
Allikad).

Allikas: Tulevane laienemine ja ühtekuuluvuspoliitika, struktuuri- ja ühtekuuluvuspoliitika sektsiooni teatis 
(poliitikaosakond) IP/B/REGI/NT/2006_08

Graafik 1: Tulevaste laienemiste mõju ELile
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Allikas: Tulevane laienemine ja ühtekuuluvuspoliitika, struktuuri- ja ühtekuuluvuspoliitika sektsiooni teatis 
(poliitikaosakond) IP/B/REGI/NT/2006_08
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Tabel 2: Kandidaatriikide potentsiaalsed osamaksed struktuurifondidesse 2007-2014
2007 

(mld. €) Osa eelarvest
2014 

(mld. €) Osa eelarvest
EL-34-eelarve 42,9 100,0% 51,2 100,0%
Osa riigi/riikide grupi järgi
1) Rumeenia/ Bulgaaria 3,8 8,8% 5,2 10,2%

sellest Bulgaaria 0,9 2,2% 1,3 2,5%
sellest Rumeenia 2,9 6,7% 3,9 7,7%

2) Türgi 11,7 27,3% 16,3 31,8%
3) Horvaatia 1,3 3,0% 1,8 3,4%
4) Ülejäänud Lääne-Bbalkan 1,7 3,9% 2,2 4,4%

sellest Albaania 0,3 0,7% 0,4 0,7%
sellest Bosnia ja Hertsegoviina 0,3 0,7% 0,4 0,8%

sellest Serbia ja Montenegro 0,9 2,1% 1,2 2,4%
sellest  Makedoonia 0,2 0,5% 0,2 0,4%

Kandidaatriigid-9, kokku 18,5 43,1% 25,5 49,8%
Märkus.Arvutatud 4% ammendumise määra alusel ja eeldusel, et struktuurifondide osa kogu ELi eelarvest on  
umbes 37%.
Allikas: „Tulevase laienemise mõju ELi regionaalpoliitikale, arvestused ja selgitused struktuurifondide tulevase 
jagunemise kohta“, GEFRA Gesellschaft für Finanz- und Regionalanalysen, 2006. a november.

Tabel 3: Mõju EL-25 abikõlblikkusele

EL-25 regioonide arv, kus SKP inimese kohta on <75% EL-25 keskmisest
Liikmesriik

EL-25 EL-27
+

Horvaatia + Türgi
+ Lääne-
Balkan

EL-25 60 48 48 42 39
Tšehhi Vabariik 7 7 7 7 6
Saksamaa 4 1 1 0 0
Eesti 1 1 1 1 1
Kreeka 5 3 3 2 2
Hispaania 2 1 1 1 0
Prantsusmaa 4 3 3 2 2
Itaalia 5 2 2 0 0
Läti 1 1 1 1 1
Leedu 1 1 1 1 1
Ungari 6 6 6 6 5
Malta 1 0 0 0 0
Poola 16 15 15 15 15
Portugal 4 4 4 3 3
Skovakkia 3 3 3 3 3
Allikas: Põhineb EUROSTATi, mõne Lääne-Balkani riigi ja siseriiklikel andmetel (vt jagu 7.1. 

Allikad).

Allikas: Tulevane laienemine ja ühtekuuluvuspoliitika, struktuuri- ja ühtekuuluvuspoliitika sektsiooni teatis 
(poliitikaosakond) IP/B/REGI/NT/2006_08
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Tabel 4: Potentsiaalne statistiline mõju ühtekuuluvusfondile 

Potentsiaalne statistiline mõju ühtekuuluvusfondile 
SKP inimese kohta. % EL-25. 2005

EL-25 EL-27 + 
Horvaatia

+ Türgi + Lääne-
Balkan

Belgia 117% 122% 122% 134% 137%
Tsehhi Vabariik 74% 76% 77% 84% 86%
Taani 124% 128% 129% 141% 145%
Saksamaa 109% 113% 113% 124% 127%
Eesti 60% 62% 62% 68% 70%
Kreeka 82% 85% 85% 93% 96%
Hispaania 98% 102% 102% 112% 115%
Prantsusmaa 109% 112% 113% 124% 127%
Iirimaa 137% 142% 143% 156% 161%
Itaalia 103% 106% 107% 117% 120%
Küpros 83% 86% 86% 94% 97%
Läti 47% 49% 49% 54% 55%
Leedu 52% 54% 54% 59% 61%
Luksemburg 247% 256% 257% 282% 289%
Ungari 61% 63% 63% 69% 71%
Malta 69% 72% 72% 79% 81%
Madalmaad 124% 128% 129% 141% 145%
Austria 122% 126% 127% 139% 143%
Poola 50% 52% 52% 57% 58%
Portugal 71% 74% 74% 81% 83%
Sloveenia 80% 83% 84% 92% 94%
Slovakkia 55% 57% 57% 63% 64%
Soome 113% 117% 118% 129% 132%
Rootsi 114% 118% 119% 130% 134%
Ühendkuningriik 116% 120% 121% 132% 136%
Allikas: Põhineb EUROSTATi, mõne Lääne-Balkani riigi ja siseriiklikel andmetel (vt jagu 7.1. 

Allikad).

Allikas: Tulevane laienemine ja ühtekuuluvuspoliitika, struktuuri- ja ühtekuuluvuspoliitika sektsiooni teatis 
(Poliitikaosakond) IP/B/REGI/NT/2006_08


