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1. SISSEJUHATUS

Ühtekuuluvus majandusliku ja sotsiaalse ebavõrdsuse vähendamiseks Euroopa piirkondade 
vahel on üks Euroopa Liidu põhieesmärke. 

Juba üle kahekümne aasta on regionaalpoliitika eesmärk olnud kogu Euroopa territooriumi 
harmoonilise ja jätkusuutliku arengu tagamine. See tähendab üle kahekümne aasta programme 
ja struktuurilisi kohandusi üha erinevamate piirkondade üksteisele lähendamiseks ja kõigi 
Euroopa kodanike elutingimuste parandamiseks.

Pärast põhjalikult ELi territoriaalset mõõdet muutnud viimast laienemist tuleb territoriaalse 
ühtekuuluvuse eesmärgile pöörata tähelepanu rohkem kui kunagi varem – eduka 
integreerimise nimel, aga ka selleks, et lahendada Euroopas valitsev arvamuskriis ja muuta 
Euroopa projekt kodanikele taas südamelähedaseks.

Parlament võtab ühtekuuluvusaruande, mis on pärast 2004. ja 2007. aasta laienemisi esimene 
omataoline, seega heakskiitvalt vastu.

2. EL 27 LÄHENEMISARUANDE OODATUST KEHVEMAD TULEMUSED

Neljanda aruande andmete kohaselt on ajavahemikus 2000–2006 näha kindlat edu riigisiseses 
lähenemises. Ühtekuuluvuspoliitika raames suurimat rahalist abi saavate riikide – Kreeka, 
Hispaania, Iirimaa ja Portugali – majanduskasv on tõepoolest olnud muljetavaldav.

Alates 2000. aastast on täheldatud kõige kiiremat majanduskasvu riikides, kus SKT elaniku 
kohta oli ostuvõime osas kõige madalam, näiteks Kreekas või Portugalis, kus aastatel 2000–
2006 moodustas majanduskasv nende SKTst vastavalt 2,8% ja 2%. Nende piirkondade, mille 
SKT elaniku kohta on väiksem kui 75% ELi keskmisest, arv langes 78lt 70le.

Siiski, lähtudes väga madalast SKT tasemest elaniku kohta, täheldatakse uutes liikmesriikides 
hoolimata nende hoogsast majanduskasvust suuremaid raskusi kui vanades. Praeguseid 
majanduskasvu määrasid arvestades näib, et Poolal, samuti Bulgaarial ja Rumeenial kulub 
enam kui 15 aastat selleks, et nende SKT elaniku kohta saavutaks 75% EL 27 keskmisest.

Kui liikmesriikide vaheline lähenemine on viimastel aastatel ilmselgelt edenenud, siis 
liikmesriikide sisesed arenguerinevused on suurenenud. Piirkondades ja allpiirkondades 
täheldatakse ebavõrdsuste teravnemist mitmes aspektis, olgu see siis tööhõive, tootlikkus, 
tulud, haridustase või uuendussuutlikkus.

Isegi mõnes kõige enam arenenud piirkonnas on hakatud täheldama väga madalat või isegi 
negatiivset majanduskasvu määra. Aastatel 1995–2004 langes tootlikkus 29 piirkonnas 
Itaalias, Prantsusmaal, Hispaanias ja Saksamaal, samas kui tööhõive langes 16 piirkonnas, 
peamiselt Saksamaa idaosas, Prantsusmaa kirdeosas ja Inglismaa põhjaosas. 
Maailmakaubanduse survega toime tulemiseks peavad need piirkonnad arendama 
uuenduslikke ja kõrgtehnoloogiapõhiseid majandussüsteeme.

Just need piirkonnad on ka kõige sagedamini mõjutatud demograafilistest muutustest ja 
eelkõige rahvastiku vananemisest. Rahvastiku kahanemine süvendab majandusprobleeme, 
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sest piirkondlik ostujõud väheneb ja piirkondadest rändab välja eelkõige kvalifitseeritud 
tööjõud. Ühtekuuluvuspoliitika peab ELi demograafilise ja territoriaalse tasakaalu 
säilitamiseks lahendama selle põhiprobleemi.

Aruandes tehakse ka huvitav võrdlus peamiste konkurentidega maailmas. Ilmneb, et EL 27s 
on piirkondlikud ebavõrdsused, mida mõõdetakse SKTs elaniku kohta, palju tuntavamad kui 
Ameerika Ühendriikides või Jaapanis: kõikides Ühendriikide osariikides ja Jaapani 47st 
piirkonnast 40s on SKT elaniku kohta ELi keskmisest kõrgem. See on osaliselt seletatav ELi 
eripäraga, kus piiratud territooriumil on koos geograafiliselt, kultuuriliselt ja kahe 
maailmasõja järgse lõhestatuse tõttu ajalooliselt väga erinevad alad.
Hiinas seevastu moodustab SKT elaniku kohta vaevalt viiendiku ühenduse keskmisest ja 
Indias kaheksandiku.

3. PERIOODI 2007–2013 RAHALISTE VAHENDITE SUUNAMINE LISSABONI STRATEEGIASSE

Struktuurifondide uut programmiperioodi 2007–2013 alustati ametlikult 1. jaanuaril 2007, kui 
Euroopa oli laienenud 27 liikmele. Kuigi eelarve on mahukas (308 miljardit eurot kogu liidu 
jaoks), nõuavad uute liikmesriikide vajadused suuri investeeringuid, mis toob vanade 
liikmesriikide jaoks kaasa väiksemad eelarved ning seega rahastamisprioriteetide 
ümberhindamise.

Lisaks integratsioonieesmärkidele edendatakse programmitöö perioodil 2007–2013 selgelt 
uuendus- ja konkurentsivõimepoliitikat, kuna Euroopa Liit on avaldanud soovi jõuda järele 
suurriikidele nagu Ameerika Ühendriigid ja Jaapan ning pühendada 3% SKTst teadus- ja 
arendustegevusele.

Neljas ühtekuuluvusaruanne näitab, et teadus- ja arendustegevusse investeeritakse oluliselt 
erineval määral: kui 27 piirkonda ületavad Barcelonas seatud eesmärgi kulutada üle 3% 
SKTst teadus- ja arendustegevusele, siis enam kui 100 piirkonnas ei küündi teadus- ja 
arendustegevuse kulud isegi 1% tasemele. Tuleb ühtlasi märkida, et kuigi teadus- ja 
arendustegevus koondub eelkõige suurlinnadesse, on mõne heade tulemusnäitajatega ja 
suurema linnastuta piirkonna puhul näha, et teadus- ja arendusinvesteeringute ja tööhõive 
kõrge tase ei ole tingimata seotud rahvastiku suurel määral linnadesse koondumisega.

Läbi vaadatud Lissaboni strateegiasse võeti seega vahendite eriotstarbeks määramise süsteem, 
et suunata rahalisi vahendeid selle ettevõtmisega seotud kuludesse.
Lähtudes laekunud tegevuskavadest, märgitakse aruandes, et keskmiselt 64% 
lähenemiseesmärgi vahenditest ja 80% konkurentsivõime tõstmiseks mõeldud vahenditest 
eraldatakse Lissaboni strateegia kuludega seotud investeeringutele, mis tähendab umbes 
210 miljardi euro suurust summat ehk 55 miljardit eurot rohkem kui eelmisel perioodil.

Ei ole kahtlust, et ühtekuuluvuspoliitika annab tõelise tõuke piirkonna konkurentsivõimele ja 
majanduskasvule, eelkõige avaliku ja erasektori partnerluse, tööhõive alal territoriaalse 
koostoime, uuendus- ja teadustegevuse arendamise teel, kus VKEd saavad teha hõlpsasti 
koostööd kohalike ülikoolide ja arengustruktuuridega.

Ent kui ühtekuuluvuspoliitika peab andma panuse uuendus- ja teadustegevuse rahastamisse 
Lissaboni strateegia raames, siis on territooriumide tasakaalustatud arengu tagamiseks vaja 
paindlikku lähenemisviisi vahendite paigutamisel. Sest ühtekuuluvuspoliitika käsitamine 
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Lissaboni strateegia rahastamisvahendina ei võimaldaks saavutada ei ühtekuuluvuspoliitika 
eesmärke ega Lissaboni eesmärke. Ühtekuuluvuspoliitikat ei saa käsitada pelgalt teiste 
sektoripõhiste poliitikavaldkondade eesmärkide saavutamise vahendina, kuna see on 
ühenduse jaoks omaette poliitika, millel on suur lisandväärtus Euroopa tasandil –
ühtekuuluvus.

Arvestades vahekokkuvõtte käigus selgunud kesiseid tulemusi, aga ka asjaolu, et 
ühtekuuluvuspoliitika sõltub suuresti 27liikmelise Euroopa eelarvepiirangutest, ei ole selle 
esmane eesmärk saavutada ELis maailma kõige konkurentsivõimelisem teadmuspõhine 
majandus.

See on üks põhjusi, miks ei saa struktuuripoliitika valdkondi vaadelda teemade kaupa 
eraldatult, vaid need peavad moodustama osa terviklikust lähenemisviisist, kuhu kuuluvad ka 
liidu teised poliitikavaldkonnad ja liikmesriikide poliitika.

Territoriaalse tegevuskava ja Leipzigi harta vastuvõtmine Leipzigis 24. ja 25. mail 2007 
toimunud ministrite kohtumisel on oluline samm tervikliku lähenemisviisi edendamiseks. 
Soovitavalt peaks nimetatud dokumentides sisalduvad eesmärgid koondama eraldi 
tegevuskavasse, et võtta territoriaalset mõõdet paremini arvesse kogu avaliku sektori, 
ühenduse ja liikmesriikide poliitikas.

4. TERRITORIAALSE ÜHTEKUULUVUSE KURSIL PÜSIMINE

Ühtekuuluvuspoliitika põhieesmärk peab olema territoriaalne ühtekuuluvus, see ei või 
keskenduda (nagu eeldab rahaliste vahendite range suunamine) piirkondadele, kus tootlikkuse 
ja tööhõive kasvu potentsiaal on kõige suurem, sest nii võivad piiratud kasvupotentsiaaliga, 
ent samas lähenemiseesmärgi raames enam mitte abikõlblikud piirkonnad kõrvale jääda.

Neljandas aruandes antakse ülevaade territoriaalse ühtekuuluvuse seisust 27liikmelises ELis 
ja täheldatakse majandustegevuse olulist koondumist pealinnadesse. Nii andsid 2004. aastal 
pealinnad ja nende lähiümbrus keskmiselt 32% oma riigi SKTst, samas kui seal elab 22% riigi 
rahvastikust. See nähtus on kõige hullem ja omab süvenemistendentsi uutes liikmesriikides.

Aruandes analüüsitakse kohaliku tasandi territoriaalseid arenguid, kus linnastumise 
kiirenemine häirib demograafilist tasakaalu, tekitades tugevat valglinnastumist Euroopa 
linnades ja maapiirkondade rahvaarvu kahanemist. Kui avaliku sektori tegevuspõhimõtted ei 
muutu, siis taoline territoriaalne ebavõrdsus tulevikus üha süveneb.

Euroopa asulaplaneerimise vaatlusvõrgu uuring „Mis saab territooriumist?"1 on selles suhtes 
väga oluline.
Uuring võimaldab võrrelda kahte territoriaalse arengu mudelit pikas perspektiivis.
Esimene neist, milles juhindutakse ainult konkurentsivõimelisusest, võimaldaks saavutada 
kõige suuremat majanduskasvu ja uute tehnoloogiate kasutuselevõttu, mis tooks aga kaasa 
suuremad keskkonna- ja sotsiaalsed kulud, mis võivad ajapikku hakata majanduslike ja 
sotsiaalsete saavutuste vastu töötama.

Seevastu ühtekuuluvusele suunatud mudel on piirkondade atraktiivsuse arendamise ning 
  

1 „Territooriumi väljavaated 2030. aastal. Euroopa territooriumi arengumudelid”, ESPON 2006.
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suurlinnadesse ja nende lähiümbrusse koondumise seisukohast hajutatum. Paljud heade 
tulemusnäitajatega integratsioonialad võivad esile kerkida samahästi Euroopa südames kui ka 
lähematel või kaugematel äärealadel.
Asjaomase detsentraliseeritud arengumudeliga kaasneb küll esimese mudeliga võrreldes 
väiksem, kuid geograafiliselt paremini jagunev majanduskasv, mille puhul välditakse 
rahvastikukonfliktide ning sotsiaalse ja keskkonnasurve koondumist piiratud alale. 

Sellepärast ongi oluline suunata kulusid veelgi tõhusamalt kõikide territooriumide 
atraktiivsuse struktureerimise projektidesse. Ei tohi unustada, et konkurentsivõime 
seisukohast on Euroopa suureks eeliseks just mitmekesisus.

Tasakaalustatud ja jätkusuutlikus arengus, milles arvestatakse nõuetekohaselt kindlaks tehtud 
territoriaalsete vajadustega, ei saa seda arvestamata jätta. Liidu regionaalpoliitikat tuleb seega 
teha tihedas partnerluses piirkondliku tasandi osalejatega ning kooskõlastatult Euroopa Liidu 
ja riikide endi poliitikavaldkondadega. Selleks tuleks kontrollida, kas komisjoni loodud 
struktuur: ühenduse strateegilised suunised – riiklik strateegiline raamistik – tegevuskavad –
on parem viis tegeliku mitmetasandilise valitsemissüsteemi tagamiseks ja territoriaalsete 
vajaduste korrektseks kindlaksmääramiseks.

5. UUED TERRITORIAALSED VÄLJAKUTSED JA ELI EELARVE

Neljandast aruandest on näha, et ELis on piirkondlikud ja piirkondadevahelised ebavõrdsused 
palju tuntavamad kui Ameerika Ühendriikides või Jaapanis. 12 uue liikmesriigi peaaegu 
üheaegne lisandumine tekitas statistikas küll mõningast segadust, kuid toime tuleb tulla suurte 
territoriaalsete väljakutsetega, olgu siis tegemist majandus- ja tehnoloogiaarenguga, eluks 
vajaliku kättesaadavusega või elukvaliteediga. 

Sellele lisanduvad uued probleemid, mis lähiaastail süvenevad: linnade kasv, mis tekitab 
liiklusummikuid ja linnades sotsiaal-kultuurilise integreerimise küsimusi; demograafiline 
muutus, mis väljendub eelkõige rahvastiku vananemises; rändevood; jätkuv globaliseerumine 
ja kasvav nõudlus põllumajandustoodete järele; kliimamuutus, mis väljendub mõnede 
piirkondade suuremas haavatavuses loodusõnnetuste suhtes, ja energiahinnatõus.

Need uued väljakutsed lisavad territoriaalsesse arengusse uue mõõtme, mistõttu on 
hädavajalik jätkata struktuuripoliitikat ka pärast 2013. aastat. Seega on oluline mitte 
keskenduda üksnes uutele liikmesriikidele, kuivõrd asjaomased väljakutsed on väga olulised 
ka EL 15 liikmesriikide jaoks ja nõuavad Lissaboni strateegias võetust ulatuslikumat 
lähenemisviisi.

Lisaks tõendavad neljanda aruande järeldused ühtekuuluvuspoliitika tulevikuväljakutsete 
kohta, et, lisaks SKTle elaniku kohta tuleb tingimata välja töötada uued näitajad, mis 
kajastavad paremini iga piirkonna territooriumide tegelikkust ja ühtekuuluvuse määra 
kohapeal.

Ülitähtis on lülitada nimetatud uued probleemid struktuuripoliitikasse ja eraldada selle raames 
vajalikud vahendid, sest territoriaalse ühtekuuluvuse tase hakkab üha enam sõltuma 
struktuuripoliitika territoriaalsest mõjust ja sellest, mil moel viib struktuuripoliitikat ellu 
avalik sektor.
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Territoriaalse arengu loogika seisneb nimelt selles, et majanduskasv põhineb osaliselt 
ruumikorraldusel ja viimane sõltub kõigi valitsemistasandite poliitikast, samuti sotsiaalsetest 
arengusuundadest, tehnoloogiaarengust ja turu nõudmistest.
Tsentraliseeritud või sektoripõhised poliitikavaldkonnad võivad avaldada tahtmatult sellist 
ruumilist mõju, mis võib pärssida territoriaalarengut.
Seevastu territoriaalsele aspektile keskendunud poliitika kaudu on võimalik nimetatud mõju 
neutraliseerida ning veelgi enam – tekitada lisaväärtust majandusliku, sotsiaalse ja 
keskkonnamõõtme integreerimisega horisontaalpoliitikasse.

Territoriaalsel arengul on seega nende keerukate probleemide lahendamisel esmane osa. Üks 
põhielement on Lissaboni strateegia laiendamine territoriaalsele mõõtmele nii, et avaliku 
sektori tegevuspõhimõtete väljatöötamisel oleks võimalik arvesse võtta piirkondade erijooni. 
Lissaboni strateegia seisukohast tuleb territoriaalse ühtekuuluvuse tugevdamiseks väärtustada 
kõikide piirkondade „kapitali” ja potentsiaali, edendada territoriaalset integratsiooni. Seda 
saab teha üleeuroopaliste sünergiate tekitamise ja uuenduslike klastrite loomisega.

Praktikas tähendab territoriaalse ühtekuuluvuse saavutamine:

• piirkondlike ja riikide arengupoliitikate keskendamist piirkondliku kapitali ja 
potentsiaali ärakasutamisele;

• Euroopa piirkondade positsiooni muutmist nende profiili tugevdamise teel ja 
üleeuroopalises koostöös piirkondade integreerumise ja sidususe parandamiseks.

On huvitav märkida selliste riikide nagu Hiina ja Venemaa uut ja kasvavat tähelepanu ELi 
ühtekuuluvuspoliitika kui tasakaalustatud regionaalarengu tagamise vahendi suhtes.

Ühtekuuluvuspoliitika kulud moodustavad praegu umbes kolmandiku ELi eelarve kuludest ja 
2008. aastal saab sellest kõige olulisem eelarvepunkt.

Hoolimata laienemisest ja uutest territoriaalsetest väljakutsetest väheneb 
ühtekuuluvuspoliitikale eraldatavate vahendite maht liidu SKT suhtes. Komisjoni hinnangul 
moodustavad ühtekuuluvusega seotud kulud 2013. aastal vaid 0,35% SKTst, mis on 
1990ndate aastate alguse tase.

Euroopa Parlament tuletab sellega seoses taas kord meelde oma ettepanekut ühenduse 
tulemuslikkuse reservi loomise kohta struktuurifondide osas, mis võimaldaks N+2 või N+3 
reegli alusel kasutamata jäänud rahalised vahendid uuesti regioonide või programmide jaoks 
määrata, optimeerides nende täiendavate vahendite kasutamist, ja maksimeerida nii mõju 
ühtekuuluvuspoliitikale.

Teatavasti püütakse ühtekuuluvuspoliitikat riiklikule tasandile tagasi viia, mille suhtes mõned 
liikmesriigid on eriti tundlikud, arvestades eelkõige ühenduse poliitika arvepidamislikku 
lähenemisviisi. Neljas ühtekuuluvusaruanne aga näitab, et struktuuriprogrammide 
lisandväärtus ei piirdu ainult arvudega.

ELi eelarve seisundi kokkuvõttes 2008.–2009. aastal tuleb ühtekuuluvuspoliitikat vaadelda 
eelkõige selle panuse seisukohast Euroopa integratsiooni ja mitte kui lihtsat 
ümberjaotusvahendit, sest vastasel korral võib see ohustada Euroopa ülesehitamist.
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Siinkohal avaldab raportöör heameelt mais vastu võetud territoriaalse tegevuskava üle, mis on 
ühtekuuluvuspoliitikale nõukogus ja igas ELi eesistujariigis poliitilise prioriteetsuse 
omistamiseks hädavajalik suunis.


