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Regionaal- ja struktuuripoliitika on Euroopa Liidu üks olulisemaid poliitikavaldkondi, ja seda 
mitte ainult rahastamise mahult, vaid ennekõike arvestades regionaal- ja struktuuripoliitika 
tähtsust ELi sotsiaalsele, majanduslikule ja territoriaalsele ühtekuuluvusele ning ELi 
ühtekokku 628 regiooni arengule. 

Paljudel ELi regioonidel tuleb tegelda põhiosas ühesuguste probleemidega. Nii näiteks peavad 
nad reageerima üleilmastumisele ja sellega seotud kiirele majanduse ümberkorraldamisele, 
kaubandussuhete avanemisele, tehnoloogiarevolutsiooni tagajärgedele, teadmistepõhise 
majanduse arengule, demograafilistele muutustele ja sisserände suurenemisele. 

Kuigi ELi struktuuripoliitika eesmärgiks on regioonide toetamine nende probleemide 
lahendamisel, põrkuvad taotlejad, kes soovivad kasutada ELi struktuurivahendeid, suurtele 
takistustele. Sellisteks on muu hulgas bürokraatlikud tõkked, ülemäära mahukas ja raskesti 
mõistetav reeglistik, kaasrahastamise korra läbipaistmatus, projektikorraldajate kasinad 
võimalused omavahel kogemusi vahetada ning algelised piirkondadevahelise koordineerimise 
võimalused. 

Üheks mooduseks, kuidas neid takistusi ületada, on tõhusalt edendada piirkondadevahelist 
heade tavade (best practices) vahetust, et osalejad regioonides saaksid kasutada teiste 
kogemusi. See on ka käesoleva raporti eesmärgiks. Kuid seda eesmärki silmas pidades kerkib 
nii korralduslikke kui ka sisulisi küsimusi. Ühe tähtsaima asjana tuleb selgeks teha, mis need 
head tavad õieti on. Mõistet „head tavad“ pruugitakse küll sageli ja paljudes valdkondades, 
kuid seda ei ole selgelt ja ühetähenduslikult määratletud. 

Siiski saab ELi regionaal- ja struktuuripoliitika puhul välja tuua teatud tegurid, mis on 
kasutatavad heade tavade tuvastamiseks. Raportöör soovitab selleks järgnevaid punkte: 

 projekti kvaliteet,

 partnerluspõhimõtte järgimine,

 meetmete säästlikkus,

 võrdsete võimaluste põhimõtte järgimine,

 projekti uuenduslikkus,

 vahendite kasutamise tõhusus,

 projekti kestus kuni selle teostamiseni,

 projekti ülekantavus, st teostatavus Euroopa Liidu teistes regioonides.

. 

ELi ühtekuuluvuspoliitika sisulist mitmekesisust arvestades leiavad raportis käsitlemist vaid 
mõningad aspektid. Nendeks on:  
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 teadus- ja arendustegevus / innovatsioon,

 keskkonnakaitse, kliimakaitse, säästlik energiapoliitika,

 kvaliteetsete töökohtade loomine,

 elukestev õpe,

 integreeritud linnaareng,

 demograafiline areng,

 piiriülene koostöö,

 avaliku ja erasektori partnerlus.

Erinevate regioonide projektide põhjal tuuakse raportis lisaks eespool nimetatud üldistele 
teguritele heade tavade määratlemiseks välja ka põhiteemadega seonduvaid spetsiifilisi 
tegureid.

Nende sisuliste punktide kõrval jälgitakse raportis ka korralduslikke küsimusi, pöörates eriti 
tähelepanu vahenditele ja meetmetele, millega saaks käivitada määratletud heade tavade 
vahetuse regioonide osalejate vahel või head tavad neile kättesaadavaks teha.

Raport pealkirjaga “Best Practices in the field of Regional Policy and obstacles to the use of 
the Structural Funds” (“Head tavad regionaalpoliitikas ja takistused struktuurifondide 
kasutamisel") sisaldab järeldusi ja soovitusi Euroopa Komisjonile.
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