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1. STRUKTUURI- JA ÜHTEKUULUVUSFONDID: SOLIDAARSUSPOLIITIKA1 
 
Miks? 
 
Regionaalpoliitikaga rakendatakse praktikasse Euroopa Liidu lepingu preambulis mainitud 
Euroopa rahvaste vaheline solidaarsus. See aitab saavutada üht lepingu põhieesmärki – 
tugevdada Euroopa Liidu majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust, vähendades ebavõrdsusi 
liidu eri piirkondade arengus. See avaldab märkimisväärset mõju piirkondade 
konkurentsivõimele ja sealsete elanike elutingimustele, seda peamiselt mitmeaastaste 
arenguprogrammide kaasfinantseerimise kaudu. Regionaalpoliitika peab võimaldama kõigil 
Euroopa Liidu piirkondadel kasutada täielikult ära ühtse turu pakutavaid võimalusi ning aidata 
kaasa majandus- ja rahaliidu (EMU) edule. 
 
 
Kuidas? 
 
Programme toetatakse neljast struktuurifondist ja Ühtekuuluvusfondist:  
 
 Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) – infrastruktuurid, investeeringud, töökohtade 

loomine ja VKEd;  
 Euroopa Sotsiaalfond (ESF) – koolitus, sotsiaalne integratsioon ja tööhõive; 
 Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfond (EAGGF, arendusrahastu) – maaelu 

arendamine ja talumajapidamistele antav toetus; 
 Kalanduse Arendusrahastu (FIFG) – kalandussektori kohandamine.  

 
Ühtekuuluvusfondist toetatakse keskkonna- ja transpordiprojekte kõige vaesemates 
liikmesriikides. 
 
Struktuurifondidest ja Ühtekuuluvusfondist antakse toetusi, Euroopa Investeerimispank 
annab laene. 
 
Ühtekuuluvusfondist antakse otsest rahalist abi mahukatele transpordi ja keskkonnaga seotud 
infrastruktuuriprojektidele.  
 
Struktuurifondidest rahastatakse programme, millega kehtestatakse arengut soodustavaid 
meetmeid. Liikmesriigid koostavad arenguprogramme koostöös piirkondlike ja kohalike 
ametiasutustega ning asjakohaste sotsiaal- ja majanduspartneritega. 
 
 
Prioriteedid 
 
Struktuurifondid keskenduvad kolmele esmatähtsale eesmärgile:  
 
                                                 
1 Teave põhineb Inforegio veebilehel (Euroopa Komisjon, regionaalpoliitika peadirektoraat). 
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 arengus mahajäänud piirkondade järeleaitamine (eesmärk 1),  
 tööstus-, linna- või maapiirkondade või kalandusest sõltuvate piirkondade 

sotsiaalmajanduslik ümberkorraldamine (eesmärk 2) ning 
 paremad koolitus- ja töötamisvõimalused (eesmärk 3) (eesmärgiga 1 hõlmatud piirkondade 

programmid juba sisaldavad seda tüüpi meetmeid).  
 
Abi antakse ka nelja ühenduse algatuse kaudu, mis edendavad kõikjal Euroopa Liidus piiriülest, 
riikidevahelist ja piirkondadevahelist koostööd (INTERREG III), kriisiolukorras linnade ja 
eeslinnade taaselustamist (URBAN II), võrdsust tööjõuturul (EQUAL) ja maapiirkondade 
arengut (LEADER+). 
 
Viimaks toetatakse uuenduslike meetmetega piirkondlikke eksperimentaalprogramme. 
 
 
Rahastamine 
 
Struktuurifondid hõlmavad umbes ühe kolmandiku ELi eelarvest. Ajavahemikuks 2000–2006 on 
nendele fondidele eraldatud 195 miljardit eurot 15 liikmesriigiga ELi jaoks pluss 15 miljardit 
eurot uute liikmesriikide jaoks aastateks 2004–2006. 
 
Ühtekuuluvusfond saab 25 liikmesriigiga ELi jaoks 25,6 miljardit eurot. 
 
Euroopa abi täiendab liikmesriikide antavat abi. Ühendusepoolne rahastamine katab 25–85% 
kogumaksumusest. See protsendimäär on suurim piirkondades, kus avalik sektor ei suuda arengu 
rahalist koormat üksinda kanda. Avaliku sektori abile on täienduseks erasektoripoolne 
rahastamine. 
 
 
Programmi määratlus 
 
Euroopa Komisjon ning riiklikud ja piirkondlikud ametiasutused koostavad komisjoni suuniste ja 
liikmesriikide prioriteetide põhjal programmid. Liikmesriigid valivad välja konkreetsed projektid 
ja vastutavad nende elluviimise eest. Euroopa-poolne rahastamine täiendab piirkondadele ja 
nende elanikele antavat siseriiklikku abi ning see toimub peamiselt mitmeaastaste 
arenguprogrammide kaasfinantseerimise kaudu. 
 
 
Tulevik 
 
Ajavahemikul 2007–2013 kavandab komisjon koondada oma prioriteedid kolme nimetaja alla. 
Kogu kavandatav eelarve on ligikaudu 336 miljardit eurot.  
 
 Lähenemine. Eesmärk on ergutada kasvu ja tööhõivet vähemarenenud piirkondades 

(põhiliselt uutes liikmesriikides), mis saavad ka edaspidi abi Ühtekuuluvusfondist.  
 Konkurentsivõime. Eesmärk on prognoosida ELi ülejäänud osades toimuvaid muudatusi. 

See hõlmab piirkondlikku elementi, milleks kõik liikmesriigid valivad välja abi saavad 
piirkonnad, ning Euroopa tööhõivestrateegial põhinevat riiklikku elementi.  
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 Koostöö. Siinkohal lähtutakse INTERREGi raames saadud kogemustest, et edendada 
tasakaalustatud arengut kogu ELi territooriumil. 

 
 
Euroopa Parlamendi roll 
 
Parlament on kasutanud oma uusi volitusi selles valdkonnas:  
 
 ühtse Euroopa aktiga seati struktuurifonde reguleerivate otsuste rakendamiseks sisse koostöö 

nõukoguga; 
 Maastrichti lepinguga võeti üldeeskirju käsitlevate otsuste puhul kasutusele 

nõusolekumenetlus; 
 Amsterdami lepinguga võeti rakendusmeetmete puhul kasutusele nõukogu osalusel toimuv 

kaasotsustamine; 
 Nice'i lepinguga nähakse ette, et alates 1. jaanuarist 2007 teeb nõukogu üldeeskirjade osas 

otsuseid kvalifitseeritud häälteenamusega. 
 
Komisjoni poolt 1993. aastal vastu võetud ja 1999. aastal laiendatud tegevusjuhendis nõutakse 
parlamendi regulaarset teavitamist fondi tegevusest. 1999. aasta reformi alusel õnnestus 
parlamendil säilitada ka URBAN-programm kui üks ühenduse algatustest.  
 

2. MÕISTED 
 
 EÜ regionaalpoliitika. Õiguslik alus: Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklid 2 ja 3. EÜ 

regionaalpoliitika on seotud solidaarsusega – selle eesmärgiks on anda ühenduse tasandil 
abi, et aidata kõige ebasoodsamas olukorras olevatel piirkondadel oma mahajäämusest üle 
saada. Ühtlasi on regionaalpoliitika käegakatsutav – selle tagajärjed on selgelt märgatavad 
Euroopa kodanikele, kes saavad ise toetusest otseselt kasu töö leidmisel ja muutuva 
tööturuga kohanemisel, seda eelkõige väljaõppe kaudu. 

 
 Ühtekuuluvuspoliitika. Õiguslik alus: EÜ asutamislepingu XVII jaotise artiklid 158–1622. 

Sellega korrigeeritakse majanduslike ja sotsiaalsete tegurite mõjutamise teel ebaühtlusi 
piirkondade arengus. See annab vaesematele piirkondadele arengu kiirendamiseks ja 
elatustaseme tõstmiseks vajalikud vahendid, mis hõlmavad põhilisi mugavusi, oskusi, 
tehnoloogilist suutlikkust, siseinvesteeringuid ligimeelitavat keskkonda jms. Lisaks 
vähemsoodsate piirkondade negatiivsele mõjutamisele aeglustab ebaühtlane areng ka 
Euroopa Liidu majanduskasvu ja takistab liidu potentsiaali optimaalset ärakasutamist. 

 
 Majanduslik ja sotsiaalne ühtekuuluvus: Euroopa Parlamendi roll. Parlament leiab, et 

majanduslik ja sotsiaalne ühtekuuluvus on Euroopa integratsiooni seisukohast ülimalt tähtis. 
Parlament on alati toetanud neid struktuurifondidele eraldatavate vahendite suurendamise 

                                                 
2 Ühtse Euroopa aktiga EÜ asutamislepingu V jaotise näol nähakse konkreetselt ette, et struktuurifondide 
struktuuri ja tööeeskirju reformib nõukogu ühehäälselt komisjoni ettepaneku põhjal ja pärast konsulteerimist 
Euroopa Parlamendiga. Reformi rakendusmeetmed koostab nõukogu komisjoni ettepaneku põhjal kvalifitseeritud 
häälteenamusega. Amsterdami lepinguga kehtestati rakendusotsuste puhul kaasotsustamismenetlus. Komisjon 
peab nõukogule ja parlamendile edusammude kohta iga kolme aasta järel aru andma. 
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kohta tehtud ettepanekuid, mida ta vajalikuks peab. 1993. aasta tegevusjuhend 
struktuuripoliitika rakendamise kohta koostati tänu sellele, et parlament rõhutas piisava 
rahastamise vajalikkust. Vastavalt oma volitustele anda nõusolek struktuurifonde 
käsitlevatele üldistele eeskirjadele esitas parlament oma seisukoha3 ning nõukogu arvestas 
enamikuga tema arvamustest. Koos komisjoniga vastu võetud tegevusjuhendit laiendati 
aastal 1999 kõigile struktuurivahenditele. 

 
 Struktuurifondid. ELi struktuurifonde haldab komisjon ühenduse struktuuriabi 

rahastamiseks. Fondid koosnevad EAGGFi arendusrahastust põllumajanduse jaoks, 
regionaalfondist regionaalpoliitika alusel antava struktuuriabi jaoks, sotsiaalfondist 
sotsiaalpoliitika meetmete jaoks ja Kalanduse Arendusrahastust (FIFG). Struktuurifondidest 
antav rahaline toetus on Euroopa Liidu majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse 
tugevdamiseks suunatud põhiliselt vaesematesse piirkondadesse, et ühtse turuga seotud 
väljakutsetele oleks võimalik vastata kõikjal ELis. 

 
 Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF). Õiguslik alus: EÜ asutamislepingu artiklid 158–

162. Eesmärgid: piirkondliku ebavõrdsuse korvamine, võttes osa nõrgemate piirkondade 
struktuurilisest kohandamisest ja taandarenguga tööstuspiirkondade ümberkorraldamisest 
(artikkel 160). 

 
 Euroopa Sotsiaalfond (ESF). Õiguslik alus: EÜ asutamislepingu artiklid 146–148 ja 158–

162. Parandab töötajate tööhõivevõimalusi siseturul, suurendades nende liikuvust ja 
edendades kutseõpet. Määrusega 1784/1999 määratletakse ümber ESFi raamistik ja 
poliitilised prioriteedid aastateks 2000–2006. Fondist toetatakse meetmeid, mida võetakse 
töötuse vältimiseks, inimressursside arendamiseks ja sotsiaalse integratsiooni 
soodustamiseks. Fondist toetatakse struktuurifondide üldmääruses sätestatud kolme eesmärgi 
saavutamist. 

 
 Kalanduse Arendusrahastu (FIFG). Alates 1994. aastast on FIFG endas ühendanud 

kalandust käsitlevaid ühenduse vahendeid. Seda kohaldatakse kõigil rannikualadel ning selle 
peamiseks eesmärgiks on suurendada kalandussektori struktuuride konkurentsivõimet ja 
kujundada seal välja elujõulisi äriettevõtteid, püüdes ühtlasi säilitada püügivõimsuse ja 
olemasolevate varude vahelist tasakaalu. 

 
 Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) arendusrahastu. 

EAGGFist rahastatakse ELi ühist põllumajanduspoliitikat. Selle eesmärk on anda 
turustamistoetusi ja edendada struktuurilisi kohandusi põllumajanduses. EAGGF koosneb 
kahest osast; arendusrahastust antakse toetusi põllumajanduse tõhustamiskavadele, 
moderniseerimisele ja struktuuri parandamisele. 

 
 Ühtekuuluvusfond. EÜ asutamislepingu artikli 161 tingimuste kohaselt loodi 1993. aastal 

Ühtekuuluvusfond, et anda rahalist abi keskkonna- ja transpordi infrastruktuuri projektidele. 
Fondist rahastatakse ainult ühenduse nelja vaesemat riiki (Iirimaa, Kreeka, Hispaania ja 
Portugal) ning selle eesmärgiks on vähendada ELi liikmete majanduste vahelisi ebavõrdsusi. 
See fond ei kuulu struktuurifondide hulka. 

                                                 
3 19. novembri 1998. aasta resolutsioon 
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 Täiendavus. See on üks struktuurifondide neljast põhimõttest, mida tugevdati 1993. aasta 

juulis vastuvõetud muudetud eeskirjadega ja mis tähendab seda, et ühenduse toetust saavad 
projektid peavad olema uued projektid, mida liikmesriigid ei oleks üksinda ette võtnud. 
Peamiselt peab siiski tegemist olema siseriikliku rahastamisega, mida ühenduse toetus 
täiendab. Projektide väljavalimise ja juhtimise eest ühenduse üldiste kriteeriumide kohaselt 
vastutavad siseriiklikud ja piirkondlikud asutused. 

 
 Partnerlus on üks struktuurifondide põhimõtteid, mis tähendab võimalikult tihedat koostööd 

komisjoni ning iga liikmesriigi asjakohaste siseriikliku, piirkondliku ja kohaliku tasandi 
ametivõimude vahel alates ettevalmistavast etapist kuni meetmete rakendamiseni. 

 
 Lähimus. Lähimuspõhimõtte eesmärgiks on tagada otsuste tegemine võimalikult lähedal 

kodanikule ja pidev kontrollimine, kas meetmete võtmine ühenduse tasandil on siseriiklikul, 
piirkondlikul või kohalikul tasandil olemasolevate võimaluste taustal põhjendatud. 
Konkreetselt on tegemist põhimõttega, mille kohaselt Euroopa Liit võtab meetmeid üksnes 
siis, kui need on siseriiklikul, piirkondlikul või kohalikul tasandil võetavatest meetmetest 
tõhusamad (välja arvatud liidu ainupädevusse kuuluvate valdkondade puhul). See on tihedalt 
seotud proportsionaalsuse ja vajalikkuse põhimõtetega, mille kohaselt ei tohi ükski Euroopa 
Liidu võetav meede minna kaugemale, kui on vajalik asutamislepingu eesmärkide 
saavutamiseks. 

 
 Programmide koostamine on üks struktuurifondide põhimõtteid, mille kohaselt koostatakse 

mitmeaastased arenguprogrammid, mis on partnerluse alusel tehtud otsuseni viiva protsessi 
tulemus. See protsess hõlmab mitmeid eri etappe ja tipneb meetmete ülevõtmisega era- või 
avaliku sektori projekti elluviijate poolt. 

 
 Koondamine on üks struktuurifondide põhimõtteid, mille eesmärk on koondada meetmed 

arengu esmatähtsatele eesmärkidele. 
 
 Sisemajanduse kogutoodang (SKT) on riigi piirides ühe aasta jooksul toodetud lõpptoodete 

ja osutatud teenuste koguväärtus. 
 
 Rahvamajanduse kogutoodang (RKT) on omamaiste tootmisteguritega ühe aasta jooksul 

toodetud lõpptoodete ja osutatud teenuste koguväärtus. 
 
 Rahvamajanduse kogutulu, varem rahvamajanduse kogutoodang, mõõdab kogu elanike 

sissenõutud omamaist ja välismaist lisandväärtust. Rahvamajanduse kogutulu hõlmab SKTd 
ja mitteresidendist allikatest saadud esmast netotulu (töötajate hüvitised ja omanditulu). 

 
 Eesmärgi 1 sihtalades on SKT alla 75% ühenduse keskmisest.4 Eesmärk on aidata nendel 

piirkondadel ülejäänutele konkurentsivõime osas järele jõuda. See tähendab investeeringuid 
infrastruktuuri ja meetmeid tööstusinvesteeringute õhutamiseks. 

 

                                                 
4 Moodustab 70% eelarvest. 
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 Eesmärgi 2 sihtalad on struktuuriliste raskuste all kannatavad piirkonnad. Abi antakse 
sotsiaalsete ja tööstuslike ümberkorraldustega seotud projektidele.5 

 
 Eesmärgi 3 sihtalad: kaasaegsete koolitussüsteemide ja töökohtade loomise edendamine.6 

 
 Ühenduse algatused: ühiste lahenduste otsimine konkreetsetele probleemidele. Algatused on 

INTERREG, URBAN, LEADER ja EQUAL. 
 
 INTERREG on ühenduse algatus piiriüleste koostööprojektide toetamiseks. 

 
 URBAN on ühenduse algatus, mis on seotud probleemsete linnapiirkondadega. 

 
 LEADER on ühenduse algatus, mida juhib põllumajanduse peadirektoraat.7 Ühenduslüli 

maapiirkondade majanduse arendamiseks võetavate meetmete vahel. 
 
 EQUAL on ühenduse algatus, millega võideldakse ebavõrdsuse ja diskrimineerimise vastu 

tööjõuturule pääsemisel. 
 
 Väga äärepoolsed piirkonnad on Prantsusmaa ülemereterritooriumid, Assoorid, Madeira ja 

Kanaari saared. 
 
 Statistiline efekt on laienemise mõju eesmärgi 1 sihtala staatuse saamiseks 

kindlaksmääratud 75% künnisele. 
 
 Üleminekukord. Piirkondade puhul, mis varem vastasid eesmärgi 1 või eesmärgi 2 sihtala 

staatuse saamise tingimustele, ent mis sellele laienemise efekti8 tõttu enam ei vasta, kehtib 
üleminekukord. 

 
 Abi. Fondide pakutavad abivormid: rakenduskavad või ühtsed programmdokumendid, 

ühenduse algatuste programmid ning tehnilise abi ja uuenduslike meetmete toetus. 
 
 Ühenduse abi raamprogramm. Sellega kooskõlastatakse ELi piirkondlikke meetmeid, mis 

kohati hõlmavad nelja struktuurifondi (ERF, ESF, EAGGF, FIFG) ja EIPd. Igal juhul tuleb 
projektid inkorporeerida siseriiklike ja piirkondlike asutuste ning nende majanduspartnerite 
poolt juba koostatud kavadesse. 

 
 Ühtne programmdokument on Euroopa Komisjoni kinnitatud ühtne dokument, kuhu on 

koondatud ühenduse abi raamprogrammis ja rakenduskavas sisalduv teave. 
 
 Rakenduskava on komisjoni kinnitatud dokument ühenduse abi raamprogrammi 

elluviimiseks, mis koosneb mitme aasta meetmeid hõlmavast kokkusobivate prioriteetide 
kogumist, mille rakendamiseks võidakse kasutada ühe või mitme fondi, ühe või mitme muu 
olemasoleva rahastamisvahendi ja EIP vahendeid. 

                                                 
5 Moodustab 11,5% rahalistest vahenditest. 
6 Moodustab 12,3% vahenditest. 
7 Maapiirkondade arengut toetavaid algatusi on 13. 
8 statistiline efekt 
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 Integreeritud rakenduskava on rakenduskava, mida rahastab mitu fondi. 

 
 Arenguprogrammid. Iga liikmesriik sõlmib Euroopa Komisjoniga kokkuleppe, milleks on 

rakenduskava või ühtne programmdokument. Need kokkulepped hõlmavad mitut aastat ja 
neid peavad ellu viima liikmesriikide määratud siseriiklikud või piirkondlikud ametiasutused. 
Need asutused valivad rahastamiseks välja ka konkreetsed projektid. Euroopa Komisjon teeb 
vastutavate ametiasutustega programmide seirekomisjonides siiski koostööd. 

 
 Territoriaalsed tööhõive tagamise leping on kohalike partnerite vaheline kokkulepe, mis 

on avaldatud strateegilise dokumendina ja millele on lisatud iga partneri poolt võetud 
tegevuse või rahastamisega seotud kohustused. Meetmed peavad edendama töökohtade 
loomist ja majandusarengut. Lepingu võib sõlmida linna, maapiirkonna või kohaliku 
tööhõiveturu kohta. Üldjuhul on territoorium suurem kui omavalitsusüksus ja väiksem kui 
piirkond. 

 
 Korraldusasutus on siseriikliku, piirkondliku või kohaliku tasandi riiklik või eraasutus või -

organ, mille liikmesriik on määranud struktuurifondide antavat abi korraldama, või 
liikmesriik, kui ta täidab seda ülesannet ise. 

 
 Makseasutus on üks või mitu siseriikliku, piirkondliku või kohaliku tasandi asutust või 

organit, mille liikmesriik on määranud selleks, et koostada ja esitada väljamaksetaotlusi ning 
võtta komisjonilt vastu makseid.  

 
 Euroopa piiriülese koostöö grupp (EGCC). EÜ asutamislepingu artikli 159 põhjal ja 

eesmärgiga ületada piiriüleses koostöös hetkel esinevad takistused võetakse vastu uus 
õigusakt Euroopa koostöögruppide loomiseks. 

 
 Statistiliste territoriaalüksuste nomenklatuur (NUTS). Selle seadis ühtse ja järjekindla 

territoriaaljaotuse süsteemi loomiseks sisse Euroopa statistikaamet (Eurostat). Seda on 
struktuurifondidega seotud ühenduse õigusaktides kasutatud alates aastast 1988. 

 
 Ühinemiseelne abi. Ajavahemikuks 2000–2006 Kesk- ja Ida-Euroopa riikidele kavandatud 

ühinemiseelne abi on Euroopa Liidu kandidaatriikidega seotud strateegia võtmeelement ja 
koosneb mitmest osast: PHARE programmist, Sapardi programmist ja ISPA programmist 
(ühinemiseelsed rahastamisvahendid). 

 
 Ühinemiseelne struktuuripoliitika rahastamisvahend (ISPA). Ühinemiseelse 

struktuuripoliitika rahastamisvahendist rahastatakse keskkonna- ja transpordiprojekte. 
 
 PHARE. Sellest programmist rahastatakse tulevaste/uute liikmesriikide ühinemise 

ettevalmistamise raames nende haldus- ja institutsionaalse suutlikkuse tugevdamist.  
 
 SAPARD on põllumajanduse ja maaelu arendamise ühinemiseelne programm.  

 
 Suutlikkus toetust vastu võtta on siseriiklike haldusasutuste võime välisabi kavandada ja 

vastu võtta. 
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 Ühinemispartnerluse dokument. Selle kinnitab nõukogu, määrates kindlaks Euroopa Liidu 

seisukohad kandidaatriikide ühinemiseelsete ettevalmistuste lühiajaliste ja keskmise 
tähtajaga prioriteetide suhtes. 

 
 Mahajäämus on kõik PHARE programmist tulenevad või üksiku riigi kohustused, mida ei 

ole veel täidetud. 
 
 Kandidaatriigid on riigid, kes taotlevad Euroopa Liiduga ühinemist ja kelle taotlus on heaks 

kiidetud, kuid kes ei ühinenud Euroopa Liiduga 2004. aastal. Hetkel on kandidaatriigi staatus 
Bulgaarial, Rumeenial ja Türgil. 

 
 CFCU (Central Financing and Contracting Unit) on kõigis kandidaatriikides moodustatud 

keskne lepingute sõlmimise ja rahastamise talitus, mis haldab pakkumismenetlusi, lepinguid 
ja makseid kõigi institutsioonide loomise projektide ning teatavate investeerimisprojektide 
puhul.  

 
 Detsentraliseerimine on protsess, millega ELi rahaliste vahendite juhtimine antakse üle 

kandidaatriikide haldusasutustele. Praegu on see reguleeritud detsentraliseeritud 
rakendussüsteemiga (DIS). Nüüd kavandatakse komisjonipoolse eelkontrolli asendamist 
laiendatud detsentraliseeritud rakendussüsteemi (EDIS) alusel toimuva järelkontrolliga. 

 
 Dekontsentratsioon on protsess, millega komisjoni peakontor annab ELi rahaliste vahendite 

juhtimise üle delegatsioonidele. 
 
 Järelhindamine on meetme mõju hindamine pärast selle elluviimist.  

 
 Rakendusasutus on kandidaatriigi asutus, mis vastutab talle määratud projektidega seotud 

pakkumismenetluse, lepingute sõlmimise ja maksete tegemise eest. Institutsioonide loomise 
projektide puhul on rakendusasutuseks CFCU. 

 
 Ühine seirekomisjon on kõigis kandidaatriikides ühinemiseelse abi järelevalve ja hindamise 

kooskõlastamiseks moodustatud komisjon. 
 
 Järelevalve ja hindamine on protsess, mille käigus kogutakse andmeid projekti 

edusammude kohta, hinnatakse eesmärkide saavutamise tõenäosust ja soovitatakse vajadusel 
lähenemisviisi muudatusi. 

 
 Siseriiklik abi kooskõlastaja (NAC) tagab abisaavate riikide haldusasutustes tiheda seose 

üldise ühinemisprotsessi ja ühenduse rahalise abi kasutamise vahel. 
 
 Siseriiklik eelarvevahendite käsutaja (NAO)on iseriikliku haldusasutuse ametnik, kes 

juhib riiklikku fondi. Siseriiklikul eelarvevahendite käsutajal lasub täielik vastutus PHARE 
rahaliste vahendite finantsjuhtimise eest. 

 
 Riiklik arengukava (NDP) on kandidaatriigi majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse 

saavutamise ja eesmärgi 1 kohaste meetmete programm. 
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 Riiklik fond on keskne rahandusasutus, mille kaudu suunatakse ühenduse rahalisi vahendeid 

kandidaatriiki või uude liikmesriiki.  
 
 Acquis' ülevõtmise siseriiklik programm on kandidaatriigi kehtestatud ajakavaga ja tema 

rahastatav tegevusprogramm ühinemise ettevalmistamiseks.  
 
 Uued liikmesriigid on endised kandidaatriigid, kes on läbirääkimised lõpetanud ja kes said 

1. mail 2004. aastal Euroopa Liidu liikmeteks. Need on Küpros, Tšehhi Vabariik, Eesti, 
Ungari, Läti, Leedu, Malta, Poola, Slovakkia ja Sloveenia. 

 
 Projekti eelarvevahendite käsutaja on rakendusasutuse juht. 

 
 Korraline ettekanne on komisjoni aastaaruanne iga kandidaatriigi valmidusastme kohta. 

 
 Ajutine üleminekuaja rahalise toetuse vahend (2004–2006) on vahend uute liikmesriikide 

haldussuutlikkuse arendamiseks ja tugevdamiseks, et nad saaksid rakendada ja jõustada 
ühenduse õigusakte ning soodustada parimate tavade vahetamist. 

 
 Mestimine on kandidaatriigi ja ühe või mitme liikmesriigi haldusasutuse vaheline kokkulepe 

acquis'ga seotud oskuste ja teadmiste edastamiseks (areng acquis' osalise vastuvõtmise 
suunas). 

 

3. ASUTAMISLEPINGUTES SÄTESTATUD ÕIGUSLIK ALUS JA EUROOPA PARLAMENDI 
KODUKORD 

 
Euroopa Liidu leping 
 

Artikkel 2 
 
Liit seab endale järgmised eesmärgid: 
 
edendada majanduslikku ja sotsiaalset progressi, kõrget tööhõive taset ning saavutada 
tasakaalustatud ja püsiv areng, eriti sisepiirideta ala loomise, majandusliku ja sotsiaalse 
ühtekuuluvuse tugevdamise ning käesoleva lepingu sätete kohaselt lõpptulemusena ühisraha 
hõlmava majandus- ja rahaliidu loomise kaudu [...]. 
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Euroopa Ühenduse asutamisleping 
 

Artikkel 2 
 
Ühenduse ülesanne on ühisturu ning majandus- ja rahaliidu rajamise ning artiklites 3 ja 4 
märgitud ühise poliitika või meetmete kaudu edendada ühenduse kõigis osades 
majandustegevuse harmoonilist, tasakaalustatud ja säästvat arengut, tööhõive ja sotsiaalkaitse 
kõrget taset, meeste ja naiste võrdõiguslikkust, püsivat ja inflatsioonivaba kasvu, 
konkurentsivõime ja majandusliku suutlikkuse vastastikuse lähenemise kõrget astet, keskkonna 
kaitse ja kvaliteedi parandamise kõrget taset, elatustaseme ja elu kvaliteedi parandamist ning 
liikmesriikide majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust ja solidaarsust. 
 

Artikkel 3 
 
Käesoleva lepingu kohaselt ning vastavalt selles esitatud ajakavale hõlmab ühenduse tegevus 
artiklis 2 seatud eesmärkide saavutamiseks: 
 
k) majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse tugevdamist; 
 

Artikkel 16 
 
Ilma et see piiraks artiklite 73, 86 ja 87 kohaldamist ning arvestades kohta, mis liidu ühistes 
väärtustes kuulub üldist majandushuvi pakkuvatele teenustele, nagu ka nende osa ühiskondliku 
ja territoriaalse ühtekuuluvuse edendamisel, hoolitsevad ühendus ja liikmesriigid, igaüks oma 
vastavate volituste ja käesoleva lepingu kohaldamisala piires, et niisugused teenused toimiksid 
põhimõtete ja tingimuste alusel, mis võimaldavad neil täita oma ülesandeid. 
 

XVII JAOTIS 
 

MAJANDUSLIK JA SOTSIAALNE ÜHTEKUULUVUS 
 

Artikkel 158 
 
Selleks, et edendada oma igakülgset harmoonilist arengut, töötab ühendus välja ja rakendab 
meetmeid majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse tugevdamiseks. 
 
Iseäranis taotleb ühendus eri regioonide arengutaseme ühtlustamist ning mahajäämuse 
vähendamist kõige ebasoodsamates piirkondades ja saartel, kaasa arvatud maapiirkonnad. 
 

Artikkel 1599 
 
Liikmesriigid teostavad ja koordineerivad oma majanduspoliitikat niisugusel viisil, et saavutada 
ka artiklis 158 seatud eesmärgid. Ühenduse poliitika ja meetmete kavandamisel ja rakendamisel 
ning siseturu rajamisel võetakse arvesse artiklis 158 seatud eesmärke ning aidatakse kaasa 
nende saavutamisele. Ühendus toetab nende eesmärkide saavutamist struktuurifondide 

                                                 
9 Artiklit muudeti Nice'i lepinguga. 
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(Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi arendusosakond; Euroopa Sotsiaalfond; 
Euroopa Regionaalarengu Fond), Euroopa Investeerimispanga ja teiste olemasolevate 
rahastamisvahendite kaudu võetavate meetmetega. 
 
Komisjon esitab Euroopa Parlamendile, nõukogule, majandus- ja sotsiaalkomiteele ning 
regioonide komiteele iga kolme aasta järel ettekande edusammude kohta, mida on tehtud 
majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse saavutamisel, ning selle kohta, kuidas sellele on 
kaasa aidanud mitmesugused käesolevas artiklis sätestatud abinõud. Vajaduse korral lisatakse 
ettekandele kohased ettepanekud. 
 
Kui osutuvad vajalikuks fondidevälised erimeetmed ja ilma et see piiraks ühenduse muu poliitika 
raames otsustatud abinõude kohaldamist, võib nõukogu sellised meetmed vastu võtta, tehes 
otsuse vastavalt artiklis 251 ettenähtud menetlusele pärast konsulteerimist majandus- ja 
sotsiaalkomitee ning regioonide komiteega. 
 

Artikkel 160 
 
Euroopa Regionaalarengu Fond on mõeldud selleks, et olla abiks põhiliste regionaalsete 
ebavõrdsuste korvamisel ühenduse piires, võttes osa arengus mahajäävate regioonide 
arengulisest ja struktuurilisest kohandamisest ning taandarenguga tööstuspiirkondade 
ümberkorraldamisest. 
 

Artikkel 16110 
 
Ilma et see piiraks artikli 162 kohaldamist, määrab nõukogu komisjoni ettepanekul pärast 
Euroopa Parlamendi nõusoleku saamist ning konsulteerimist majandus- ja sotsiaalkomitee ning 
regioonide komiteega ühehäälselt kindlaks struktuurifondide ülesanded, esmatähtsad 
eesmärgid ja ülesehituse, mis võib hõlmata fondide rühmitamise. Sama menetlust järgides 
määrab nõukogu kindlaks ka nende suhtes kohaldatavad üldeeskirjad ja sätted, mis on vajalikud 
nende efektiivsuse tagamiseks ning fondide koordineerimiseks üksteisega ja muude 
olemasolevate rahastamisvahenditega. 
 
Sama menetluse kohaselt nõukogu asutatud Ühtekuuluvusfond annab rahalist abi 
keskkonnaprojektidele ning üleeuroopaliste võrkude projektidele transpordi infrastruktuuri 
valdkonnas. 
 
Alates 1. jaanuarist 2007 teeb nõukogu kvalifitseeritud häälteenamusega otsuse komisjoni 
ettepaneku põhjal pärast Euroopa Parlamendilt nõusoleku saamist ning pärast konsulteerimist 
majandus- ja sotsiaalkomiteega ning regioonide komiteega, kui alates 1. jaanuarist 2007 
kohaldatav mitmeaastane finantsperspektiiv ja sellega seotud institutsioonidevaheline kokkulepe 
on nimetatud kuupäevaks vastu võetud. Kui seda pole tehtud, kohaldatakse käesolevas lõigus 
sätestatud korda alates nende vastuvõtmise kuupäevast. 
 

Artikkel 162 
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Euroopa Regionaalarengu Fondi käsitlevad rakendusotsused võtab nõukogu vastu vastavalt 
artiklis 251 sätestatud menetlusele ning pärast konsulteerimist majandus- ja sotsiaalkomitee 
ning regioonide komiteega. 
 
Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi arendusosakonna ja Euroopa Sotsiaalfondi 
suhtes jäävad vastavalt kehtima artiklid 37 ja 148. 
 
Euroopa Parlamendi kodukord11 

 
VI LISA 

 
PARLAMENDI ALALISTE KOMISJONIDE VOLITUSED JA VASTUTUSALAD 

 
XII REGIONAALARENGUKOMISJON 

 
Komisjoni vastutusalasse kuuluvad regionaal- ja ühtekuuluvuspoliitika ning eelkõige:  
 
a) Euroopa Regionaalarengu Fond, Ühtekuuluvusfond ja muud liidu regionaalpoliitilised 
vahendid; 
 
b) teiste liidu poliitikavaldkondade mõju hindamine majanduslikule ja sotsiaalsele 
ühtekuuluvusele; 
 
c) liidu struktuurivahendite koordineerimine; 
 
d) äärepoolseimad piirkonnad ja saared, samuti piiriülene ja piirkondadevaheline koostöö; 
 
e) suhted regioonide komiteega, piirkondadevahelise koostöö organisatsioonide ning kohalike ja 
piirkondlike ametiasutustega. 
 
 

4. Ajalooline taust 
 
 1957: Rooma leping: vajadus "harmoonilise arengu" järele. Preambul: "[...] tugevdada [...] 

majanduste ühtsust ja tagada [...] harmoonilist arengut regioonidevaheliste erinevuste ja 
ebasoodsate tingimustega piirkondade mahajäämuse vähendamise kaudu". Konkreetset 
ühtset poliitikat ei kehtestata. 

 
 1958: ESFi ja EAGGFi loomine. Kajastavad asutajaliikmesriikide prioriteete: põllumajandus 

– Prantsusmaa, tööstuse taastamine – Saksamaa. 
 
 1973: Esimene laienemine: Taani, Iirimaa ja Ühendkuningriik. 

 

                                                 
11 16. trükk – juuli 2004 
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 1975: Teatavate eelarve osamaksude ümberjagamiseks vaesematele piirkondadele luuakse 
ERF. Kasusaajateks on Iirimaa ja Taani. Abi saab Ühendkuningriik – Põhja-Iirimaa, Šoti 
mägismaa ja saared. See on vastukaaluks Suurbritannia teatavatele reservatsioonidele selle 
kohta, et EMÜ eelarves on domineerival kohal põllumajandus. 

 
 1980ndad: Ühendusega liituvad Kreeka, Portugal ja Hispaania. Selgineb majanduslik 

vajadus ja poliitiline tahe vähendada ebavõrdsusi. Tunnistatakse rikkamate ja vaesemate 
piirkondade vaheliste erinevuste lahendamise vajadust. Liit on pühendunud sellele, et aidata 
Euroopa vähemarenenud piirkondadel tuumikut moodustavatele aladele järele jõuda. See 
kohustus sisaldub ka 1986. aasta ühtses Euroopa aktis.  

 
 Ajavahemik 1989–1993: Brüsselis kokku tulnud Euroopa Ülemkogu12 uuendab põhjalikult 

struktuurifondide toimimist. Ülemkogu eraldab 68 miljardit eküüd.13 Eesmärk: soodustada 
Euroopa rahvaste kõrgema elatustaseme saavutamist. Programmid on kavandatud teatavate 
sotsiaalsete rühmade abistamiseks, et võimaldada neil saada kasu majandusintegratsioonist 
ning siseturu võimalustest. Piirkonnad ja linnad on moodustanud rahvusvahelisi liite, 
seadnud sisse piirkondadevahelise koostöö ja avanud Brüsselis piirkondlikud esindused.  

 
 1992 Euroopa Liidu leping:14 Ühtekuuluvus on majandus- ja rahaliidu ning ühtse turu 

kõrval üks liidu põhieesmärke. Keskkonna- ja transpordivaldkonna projektide15 toetamiseks 
luuakse Ühtekuuluvusfond. Euroopa Liidu lepinguga rõhutatakse Euroopa regionalismi 
tähtsust ja moodustatakse uus organ – regioonide komitee, et anda piirkondade esindajatele 
ELi otsuste tegemisel sõltumatu hääl. 

 
 Ajavahemik 1994–1999: Edinburghis kokku tulnud Euroopa Ülemkogu (detsember 1993) 

otsustab eraldada ühtekuuluvuspoliitikale peaaegu 177 miljardit eküüd (1999. aasta 
hindades), ühe kolmandiku ühenduse eelarvest. Lisaks struktuurifondidele luuakse uus 
Kalanduse Arendusrahastu (FIFG).  

 
 1997: Amsterdami lepinguga kinnitatakse ühtekuuluvuse tähtsust ja see sisaldab ka tööhõivet 

käsitlevat jaotist, milles rõhutatakse koostöö vajalikkust töötuse vähendamisel.  
 
 Ajavahemik 2000–2006: Berliinis kokku tulnud Euroopa Ülemkogu16 korraldab 

struktuurifondid ümber ja kohandab Ühtekuuluvusfondi toimimist. Kõnealused fondid 
saavad seitsme aasta jooksul17 213 miljardit eurot. Kesk- ja Ida-Euroopa kandidaatriikide 
majandusliku ja sotsiaalse arengu soodustamiseks täiendavad PHARE programmi 
ühinemiseelse struktuuripoliitika rahastamisvahend (ISPA) ning põllumajanduse ja maaelu 
arendamise ühinemiseelne programm (SAPARD). 

 
 2000–2001: Lissabonis kokku tulnud Euroopa Ülemkogu (märts 2000) võtab vastu 

tööhõivele keskenduva strateegia, mille eesmärgiks on muuta liit "aastaks 2010 kõige 

                                                 
12 veebruar 1988 
13 1997. aasta hindades 
14 Jõustus 1993. aastal. 
15 vaesemates liikmesriikides 
16 märts 1999 
17 2000–2006 
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konkurentsivõimelisemaks teadmistepõhiseks majanduseks maailmas"; Göteborgis kokku 
tulnud Euroopa Ülemkogu (juuni 2001) viimistleb strateegiat, sidudes selle säästva arenguga.  

 
 2002: Kopenhaagenis kokku tulnud Euroopa Ülemkogul (detsember 2002) jõutakse 

kokkuleppele kümne uue liikmesriigi Euroopa Liiduga ühinemise tingimuste osas.  
 
 Juuli 2003: Konvendi koostatud Euroopa põhiseaduse eelnõuga lisatakse artiklisse III-116 

territoriaalne ühtekuuluvus, mida 2004. aasta juunis kinnitab valitsustevaheline 
konverents18. 

 
 Veebruar 2004: Euroopa Komisjon esitab kolmanda aruande majandusliku ja sotsiaalse 

ühtekuuluvuse kohta, milles kirjeldatakse Euroopa Komisjoni nägemust ebavõrdsuste 
vähendamise ning suurema majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse 
soodustamise poliitika tuleviku kohta Euroopas. Samuti esitab Euroopa Komisjon 
finantsperspektiivid ajavahemikuks 2007–2013 ("Prodi pakett"). Ajavahemikul 2007–2013 
moodustab ühtekuuluvuspoliitika ligikaudu ühe kolmandiku ELi eelarvest ehk kokku 336,1 
miljardit eurot. Enamik sellest summast kulutatakse vähemarenenud liikmesriikides ja 
piirkondades. 

 
 Mai 2004: Euroopa Liiduga ühinevad Küpros, Tšehhi Vabariik, Eesti, Ungari, Läti, Leedu, 

Malta, Poola, Slovakkia ja Sloveenia. 
 
 Juuli 2004: Komisjon võtab vastu ettepaneku koostada uuendatud struktuurifondide ja -

vahendite kohta viis uut määrust. Määruste pakett hõlmab üldmäärust, millega sätestatakse 
kõigi vahendite suhtes kehtivad ühised eeskirjad, ning erimäärusi Euroopa Regionaalarengu 
Fondi (ERF), Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) ja Ühtekuuluvusfondi kohta. Lisaks sellele on 
tehtud ettepanek uue määruse osas Euroopa piiriülese koostöö grupi (EGCC) loomiseks.  

 

5. Struktuuriabi 2000–2006 
 
Üldised rahalised raamistikud: Berliini Euroopa Ülemkogu, märts 1999 ("Agenda 2000") 
 

• 213 miljardit eurot ühtekuuluvuspoliitikale (33% ELi 2004. aasta üldeelarvest) 
– 195 miljardit eurot struktuurifondidele 
– 18 miljardit eurot Ühtekuuluvusfondile 

 
• Ühinemiseelsed ja -järgsed rahalised vahendid struktuurimeetmeteks 

– 7,3 miljardit eurot ISPA-le 
– 39,6 miljardit eurot ühinemisjärgseteks struktuurimeetmeteks 

                                                 
18 Vt ka KOM (2004)492 lõplik. 
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5.1 Struktuurifondid 
 
Iga-aastaste kohustuste ülemmäär: 108,5 miljardit eurot, sellest 37 miljardit 
struktuurimeetmeteks (2004. aasta hindades). 
 
 Eesmärgi 1 sihtalad on NUTS II tasandi piirkonnad, mille SKT inimese kohta on alla 75% 

ühenduse keskmisest19. Nimekirja kinnitab Euroopa Komisjon. 22% ELi rahvastikust. 
Eesmärk: aidata neil piirkondadel ülejäänutele konkurentsivõime osas järele jõuda. 
Investeeringud infrastruktuuri ja meetmed tööstusinvesteeringute edendamiseks. Hõlmavad 
äärepoolsemaid piirkondi, endise eesmärgi 6 sihtalasid, programmi Peace ja Rootsi 
rannikuprogramme. Eelarve: 135,95 miljardit eurot. 

 
 Eesmärgi 2 sihtalad on sotsiaalmajanduslikest ümberkorraldustest mõjutatud piirkonnad20: 

tööstus- ja teeninduspiirkonnad (10%), maapiirkonnad (5%), linnapiirkonnad (2%), 
kalandusest sõltuvad piirkonnad (1%). 18% ELi rahvastikust. Eelarve: 22,45 miljardit 
eurot. 

 
 Eesmärgi 3 sihtalad on piirkonnad, mida eesmärk 1 ei hõlma21. Võrdlusraamistik kõigile 

liikmesriikide inimressurssidega seotud meetmetele. Eesmärk: koolitussüsteemid ja 
töökohtade loomine. Eelarve: 24,05 miljardit eurot. 

 
 Ühenduse algatused on ühised lahendused konkreetsetele probleemidele22. Rõhk on 

ühenduse lisandväärtusel. Eelarve: 10,44 miljardit eurot. Kestavad üksnes aastani 2006! 
Neli tegevusvaldkonda: 

 
� INTERREG III: piiriüleste, rahvusvaheliste ja piirkondadevaheliste koostööprojektide 

toetamine (rahastatakse ERFist); 
� URBAN II: rakendatakse probleemsetes linnapiirkondades (rahastatakse ERFist); 
� LEADER+: seda juhib põllumajanduse peadirektoraat23: ühenduslüli maapiirkondade 

majanduse arendamiseks võetud meetmete vahel (rahastatakse EAGGFi 
arendusrahastust); 

� EQUAL: võitleb ebavõrdsuse ja diskrimineerimise vastu tööjõuturule pääsemisel 
(rahastatakse ESFist). 

 
 Uuenduslikud meetmed. Ideed, mida ei ole veel piisavalt ära kasutatud24. Kolm tööteemat: 

teadmised ja tehnoloogiauuendused; infoühiskond ja regionaalareng; piirkondlik identiteet ja 
säästev areng. Eelarve: 1 miljard eurot. Kestab üksnes aastani 2006! 

  

                                                 
19 Moodustab 70% eelarvest. 
20 Moodustab 11,5% struktuurifondidest. 
21 Moodustab 12,3% struktuurifondidest. 
22 Moodustab 5,35% struktuurifondidest. 
23 Maapiirkondade arengut toetavaid algatusi on 13. 
24 Moodustab 0,5% struktuurifondidest. 



 

PE 347.143 18/40 DV\542120ET.doc 

ET 

Eelarve ELi uute liikmesriikide jaoks: 22 miljardit eurot25. Uutele liikmesriikidele PHARE 
programmist antav rahaline abi, mis kestab vähemalt kolm aastat26. Toetus kokku (sealhulgas 
Ühtekuuluvusfond): 7,3 miljardit eurot aastas27. 
 
Rakenduskokkulepe. Esimesel programmide koostamise perioodil koondatakse sekkumine 
maksimaalse mõju saavutamiseks piiratud hulgale prioriteetidele. Neljas suuremas riigis28 
osutatakse abi ühenduse abi raamprogrammi kaudu, millega kaasnevad rakenduskavad. 
Teistes riikides osutatakse abi ühtse programmdokumendi kaudu. 
 
Haldussuutlikkus. Pärast 2006. aastat toimuv detsentraliseerimine sõltub haldussuutlikkuse 
tugevdamisest. 
 Uued liikmesriigid. Laienemine29 suurendas ebavõrdsust. Üks kolmandik 

Ühtekuuluvusfondi rahalistest vahenditest, kaks kolmandikku struktuurifondidest; peamiselt 
eesmärgi 1 rahastamine30. Kopenhaagenis kokku tulnud Euroopa Ülemkogu31 vähendas 
Berliini Euroopa Ülemkogu32 võetud rahastamiskohustust, kuna 15 liikmesriigiga EL oli 
vastu fondi mahu suurendamisele ja tekkisid kahtlused uute liikmesriikide suutlikkuses 
toetust vastu võtta. 

 
 Statistiline efekt. Laienemine suurendas oluliselt ELi rahvaarvu33, vähendades samaaegselt 

SKTd34. Selle tulemusel ei ole enam abikõlblikud 15 liikmesriigist koosnenud ELi 
piirkonnad, mis seda eelnevalt olid. Statistilise efekti leevendamiseks35 antakse 15 
liikmesriigiga Euroopa Liidu eesmärgi 1 sihtaladele suuremat toetust kui Berliinis otsustati. 
Abikõlblikkust kaotavate piirkondade puhul sõltub üleminekuaeg nende liigitusest36.  

 
 2000–2005: Eesmärgi 1 endiste sihtalade ERFist, ESFist, EAGGFist, FIFGst 

rahastamise järk-järguline vähendamine.  
 2006: Teatavate eesmärgi 2 endiste sihtalade puhul – programmi laiendamine; 

muude alade puhul – rahastamise jätkumine ESFist, EAGGFi arendusrahastust ja 
FIFGst (mitte ERFist) sama programmi raames. Eesmärgi 2 ja 5b endiste sihtalade 
puhul – üksnes ERFist rahastamise järk-järguline vähendamine pluss seitsmeaastane 
toetus horisontaalse eesmärgi 3, maapiirkondade arengu ja FIFG programmide alusel. 

 
 FIFG. Sekkumisvaldkonnad: meetmed pakkumise ja nõudluse jätkuva tasakaalu tagamiseks; 

konkurentsivõime tugevdamine; töötlemine ja turustamine; kalanduspiirkondade 
taaselustamine. 

 

                                                 
25 Kopenhaageni Euroopa Ülemkogu 
26 Rumeenia ja Bulgaaria osas jätkub programm ka pärast seda ajavahemikku. 
27 1999. aasta hindades 
28 Poola, Ungari, Tšehhi, Slovakkia 
29 mai 2004 
30 ± 14 miljardit eurot 
31 detsember 2002 
32 märts 1999 
33 ± 20% kasv 
34 Laienemisega kasvab ELi SKT veidi alla 5%. 
35 Kopenhaageni otsus 
36 eesmärgi 1 endiste sihtalade puhul: 6–7 aastat; eesmärgi 2 endiste sihtalade puhul: 6 aastat 
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 EAGGFist maaelu arendamiseks antav toetus. Sekkumisvaldkonnad: kaasnevad 
meetmed: ennetähtaegne pensionile jäämine – põllumajanduse keskkonnapoliitika – 
metsandus – ebasoodsas olukorras olevad piirkonnad37. Talumajapidamiste 
ümberkorraldamine; starditoetus noortele talupidajatele; koolitus; töötlemine ja turustamine. 
Maaelu arendamise meetmed. 

 

5.2 Ühtekuuluvusfond 
 
Ühtekuuluvusfondi võib kasutada selliste liikmesriikide abistamiseks, kelle RKT on alla 90% 
ühenduse keskmisest. Praegusel perioodil soovitab komisjon säilitada abikõlblikkuskriteeriumid: 

 
– riikide puhul, mille RKT elaniku kohta on alla 90% ELi keskmisest 
– transpordi- ja keskkonnaprojektide puhul 

 
Eelarve kokku: 18 miljonit eurot. 
Aastaeelarve: 2,6 miljardit eurot aastas. 
 
Abikõlblikkus vaadatakse läbi 2003. aastal. 
 

6. STRUKTUURIABI AASTATEL 2007–2013 

6.1.  Finantsperspektiivid aastateks 2007–2013 
 
Laienenud Liidu poliitilised eesmärgid ja eelarvevahendid. Praeguse kulude ülemmäära 
säilitamine (1,24% liidu RKTst). Komisjoni ettepanek: kulukohustused38 1,22% ja maksed 
1,14%. Liidu neli prioriteeti: säästev areng – konkurentsivõime, (kasvu ja tööhõive) 
ühtlustamine; loodusvarade kaitsmine ja majandamine; kodakondsus, vabadus, julgeolek ja 
õigus; EL kui globaalne partner. 
 
Aastane kulukohustuste ülemmäär: 146,4 miljardit eurot ELi 27 liikmesriigile, millest 48 
miljardit eurot struktuurimeetmeteks 2004. a hindades (välja arvatud maaelu arendamine). 
 
Ühtekuuluvuspoliitika: 336,3 miljardit eurot (34% ELi eelarvest) 39. See on umbes 0,41% 
liidu SKTst (koos maaelu arendamise ja kalapüügiga: 0,46%). Üle 75% vähemarenenud 
piirkondadele ja liikmesriikidele. Umbes võrdne jagunemine vanade ja uute liikmesriikide vahel.  
 
 

                                                 
37 endine eesmärk 5a 
38 146,4 miljardit eurot aastas 27 liikmesriigi puhul; 48 miljardit eurot struktuurimeetmeteks 
39 2004. aasta hindades 
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6.2. Ühtekuuluvust käsitlev kolmas aruanne40: uus ühtekuuluvuspartnerlus  
 
Majanduslik ja sotsiaalne kliima. Et keskmine tööhõive tase kümnes uues liimesriigis 
ühtlustuks ülejäänud ELi omaga, tuleb luua neli miljonit uut töökohta; alates aastast 2001 on ELi 
majandus aeglaselt arenenud; potentsiaalsed probleemid, millega tuleb silmitsi seista, on 
järgmised: globaliseerumine, elanikkonna vananemine, sisserände kasv, tehnoloogiline 
revolutsioon. 
 
Laienemise mõju. Liidu rahvaarv kasvab 380 miljonilt 454 miljonile (25 liikmesriiki) või 485 
miljoni inimeseni (27 liikmesriiki); uued liikmesriigid toovad kaasa kiirema kasvu (4% aastas, 
võrreldes 2,5% aastas 15 liikmesriigi korral); SKT elaniku kohta väheneb: -12,5% 25 
liikmesriigi puhul; -18% 27 liikmesriigi puhul; rahvaarv lähenemise sihtaladel kasvab 84 
miljonilt 123 miljonile; arengutaseme vahe piirkondade vahel kahekordistub: keskmine SKT 
eesmärgi 1 sihtalal on 69%: uutes liikmesriikides 46%; tööhõive tase ELi 15 liikmesriigis kasvas 
60%-lt 64%-le (1996–2002). Uutes liikmesriikides oli see 56%: (59% 1999. a). 
 
Liikmesriikide poliitikate panus. Riigieelarved moodustavad SKTst keskmiselt 47%. 
Ühtekuuluvuse eelarve on 0,43% SKTst. Riigieelarvete prioriteetideks on põhiteenused ja 
toimetulekutoetused; struktuurifondide eesmärgiks on piirkondliku ühtekuuluvuse parandamine 
ning materiaalsetesse ja inimressursssidesse tehtavate investeeringute toetamine – ligikaudu 80% 
kogumahust. 
 
Teiste ühenduse poliitikate panus. Suunatud asutamislepingus sätestatud konkreetsete 
eesmärkide saavutamisele. Nende eesmärgiks ei ole alati ühtekuuluvus, kuid selles osas on olnud 
positiivseid arenguid. Tuleks võtta meetmeid nende poliitikate ja ühtekuuluvuseesmärkide 
sidususe suurendamiseks, eriti uutes liikmesriikides. 
 
Ühtekuuluvuspoliitika mõju. Riiklike- ja erainvesteeringute suurendamine abisaavates 
piirkondades (kasv); SKT kasvule kaasaaitamine (lähendamine); töökohtade loomine ja 
inimressursi potentsiaali maksimeerimine; materiaalse ja inimkapitali suurendamine; parema 
piirkondliku ja kohaliku valitsemistava tagamine; finantsstabiilsuse tagamine 7 aastaks. 
 
Uus partnerlus ühtekuuluvuse nimel. Liidu prioriteetide suhtes; laienemise ja 
ühtekuuluvuspoliitika alase suurenenud vastutuse suhtes; hõlmab kõiki riike, piirkondi ja linnu – 
suurem lähimus. Kolm prioriteeti: lähenemine, konkurentsivõime ja koostöö eesmärgid.  
 
1. Lähenemise prioriteet 
 

 Eelarve: ligikaudu 78% kogumahust (261,8 miljonit eurot) 
 Abiga hõlmatud piirkonnad: 

 
♦ Vähemarenenud piirkonnad (eesmärk 1). Uute liikmesriikide ja 

ühtekuuluvuspoliitika prioriteetide hulka kuuluvate piirkondade esmane huvi41. See 

                                                 
40 komisjoni teatis – Kolmas eduaruanne majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse kohta. 
KOM(2004) 107 lõplik. 18. veebruar 2004 
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puudutab peamiselt piirkondi, kus SKT elaniku kohta on alla 75% ELi keskmisest. 
Abi saavad kogu Euroopat puudutava üleeuroopalise transpordivõrgustikuga (TEN), 
mitmeliigilise transpordi programmidega (väljastpoolt TENi), raudteega, mere- ja 
siseveeteedega, säästliku linnatranspordi ja keskkonna seisukohast oluliste 
energiasektorisse tehtavate investeeringutega seotud projektid. Rõhk on 
institutsionaalse suutlikkuse parandamisel. Abiga hõlmatud elanikkonna osa kasvab 
22 protsendilt 15 liikmesriigiga ELis 25,6 protsendile 25 liikmesriigiga ELis (116,6 
miljonit inimest). 

 
♦ Statistilise efekti piirkonnad (eesmärk 1a). Et korvata laienemise "statistilist efekti", 

kavatsetakse piirkondadele, mille SKT elaniku kohta oleks vähem kui 75% (5,2% 25 
liikmesriigiga ELi elanikest) anda ajutist abi (seitsmeaastane üleminekuaeg). Abi on 
suurem sellest, mida antakse praeguse eesmärgi 1 alt järk-järgult välja jäävatele 
piirkondadele. Erimeetmed on ette nähtud riikliku ja piirkondliku abi osas. 

 
♦ Äärepoolseimad piirkonnad saavad ühenduse maksimaalse toetuse määradest 

kõrgemaid eritoetusi, et kompenseerida nende eriolukorda42. 
 
♦ Ühtekuuluvusfond. Liikmesriigid, mille SKT on alla 90% ühenduse keskmisest, 

saavad abi Ühtekuuluvusfondist, mille kaudu aidatakse rahastada transpordi- ja 
keskkonnaalaseid programme. Kõik uued liikmesriigid (v.a Küpros) ning Portugal ja 
Kreeka. Statistilise efekti suhtes ei ole meetmeid ette nähtud. 

 
2. Piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive prioriteet 
 

 Eelarve: ligikaudu 18% kogumahust (61 miljardit eurot). 
 
 Abiga hõlmatud piirkonnad: piirkonnad on jagatud kahte gruppi:  

 
♦ praegu eesmärgi 1 sihtaladeks olevad piirkonnad, mis ei vasta lähenemise 

prioriteedi kriteeriumitele isegi statistilist efekti arvestamata: saavad kasu 
"järkjärgulist hõlmamisest"43 (3,6% ELi elanikkonnast (16,4 miljonit inimest); 
piirkondlikud programmid (ERF/ESF)); 

♦ kõik ülejäänud piirkonnad, mis ei ole hõlmatud lähenemise programmidega ega 
ole "järkjärgulise hõlmamise" objektiks. ELi tasandil ei ole piirkondadeks 
jaotatud. Rahastamine jaguneb võrdselt piirkondlike konkurentsivõime tõstmise 
programmide (ERF) ja riiklike tööhõiveprogrammide (ESF) vahel. 

 
 

 Kahekordne lähenemisviis:  
 

                                                                                                                                                             
41 vastavalt EÜ asutamislepingu artiklile 158 
42 nagu nõudis juunis 2002 Sevillas kokku tulnud Euroopa Ülemkogu  
43 osasaamine üleminekutoetusest, mis on sarnane toetusega, mida antakse piirkondadele, mis ei ole ajavahemikus 

2000–2006 enam eesmärgi 1 raames abikõlblikud 
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♦ eraldised liikmesriikidele (riiklikele programmidele): Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) 
programmide kaudu teostatakse ühtekuuluvuspoliitikat, mis aitab prognoosida ja 
soodustada majanduslikke muudatusi, tugevdades vastavalt Euroopa 
tööhõivestrateegia prioriteetidele konkurentsivõimet, toetades täielikule tööhõivele 
ning kvaliteetsemale ja tootlikumale tööjõule suunatud poliitikat ning sotsiaalset 
hõlvamist; 

 
♦ eraldised liikmesriikide siseselt (piirkondlikud programmid): ERFi kaudu aitab 

ühtekuuluvuspoliitika piirkondadel ja piirkondlikel asutustel prognoosida ja toetada 
majanduslikke muudatusi tööstus-, linna- ja maapiirkondades, suurendades nende 
konkurentsivõimet ja atraktiivsust, võttes arvesse olemasolevat majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ebavõrdsust. Uued piirkondlikud programmid, mis on 
rangemalt suunatud vaid kolmele prioriteetsele valdkonnale44. ERFi uute 
programmide ainus rahastamisallikas. 

 
3. Euroopa territoriaalsed koostööprioriteedid 
 

 Eelarve: rahastamise oluline suurenemine (4% eelarvest ehk 13,5 miljardit eurot). 
 
 Lähenemisviis. On järjeks algatusele INTERREG III (lisandväärtus), võimaldab 

harmoonilist ja tasakaalustatud integratsiooni liidu territooriumil, toetades piiriülest, 
riikidevahelist ja piirkondadevahelist koostööd. 

 
 Hõlmatud valdkonnad – kolm mõõdet: 

 
♦ Piiriülene koostöö: 
 

 Piirialad. Rahastatakse ERFist. Tegevus on suunatud integreeritud 
programmidele, mis on seotud Lissaboni ja Göteborgi strateegiaga ja mida juhib 
üks asutus. Kõik piirkonnad maismaa sisepiiridel, teatud piirkonnad maismaa 
välispiiridel ja naaberpiirkonnad merepiiridel on piiriülese koostöö seisukohalt 
abikõlblikud. Eesmärk: leida ühiseid lahendusi ühistele probleemidele. Uued 
koostööalased õigusaktid: "piiriülene piirkondlik ühtekuuluvus" sisepiiridel. 

  
 Piiriülene koostöö välispiiridel on seotud uue naabrusvahendiga välispiiridel, 

mis sisaldab mitmeaastaste programmide koostamist ja ainult üht 
rahastamisvahendit. Eesmärk: hõlbustada koostööd naaberriikidega.  

 
♦ Piirkondlikesse programmidesse integreeritud piirkondadevaheline koostöö 
♦ Riikidevaheline koostöö 

 
Võetakse arvesse territoriaalseid erinevusi: 
 

                                                 
44 Vt piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive eesmärki ERFi raames. 
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♦ Linnapiirkonnad. Linnapiirkondadele ettenähtud meetmed inkorporeeritakse 
täielikult piirkondlikesse programmidesse, et toetust saaks rohkem linnu kui 
ühenduse algatuse URBAN II kaudu.  

♦ Äärepoolseimad piirkonnad. Tulevase “lähenemise” eesmärgi raames koostab 
komisjon eriprogrammi seitsme äärepoolseima piirkonna jaoks (Guadeloupe, 
Martinique, Prantsuse Guajaana, Réunion, Kanaari saared, Assoorid ja Madeira).  

♦ Ebasoodsate geograafiliste ja looduslike tingimustega piirkonnad. Paljudel 
saartel, mäestikupiirkondades ja väga hõredalt asustatud piirkondades on eriti 
teravaks probleemiks keeruline juurdepääs, mida võetakse arvesse vahendite 
eraldamisel "piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive" eesmärgile, määratledes 
piirkondlikud kriteeriumid ja suurendades ühenduse rahastamise maksimaalset 
määra. 

♦ Lisaks lihtsustatakse ja muudetakse selgemaks maaelu arendamiseks ja 
kalandussektorile ettenähtud vahendid. LEADER+ algatus, mille kaudu toetatakse 
uuenduslikke arengustrateegiaid maapiirkondades, inkorporeeritakse täielikult 
põhiprogrammidesse. 

 

6.3. Rakendussüsteem 
 
 Kalandussektorile ja maaelu arendamiseks ettenähtud vahendite lihtsustamine. 

Olemasolevad maaelu arendamise vahendid koondatakse üheks vahendiks ühise 
põllumajanduspoliitika raames. EESMÄRK: tõsta põllumajanduse konkurentsivõimet 
ümberkorraldamise toetamise kaudu; parandada keskkonda; toetada maahaldust; parandada 
elukvaliteeti majandustegevuse mitmekesistamise kaudu. LEADER+ integreeritakse 
põhiprogrammidesse. Kalandussektori meetmed koondatakse sektori ümberkorraldamisele 
suunatud üheks vahendiks. 

 
 Uuendatud rakendussüsteem – programmide koostamine. Liikmesriigid koostavad 

riiklikud raamdokumendid, mida arutatakse komisjoniga ja mis moodustavad raamistiku 
temaatiliste ja piirkondlike programmide ettevalmistamiseks. See ei ole juhtimisinstrument. 
Poliitika dokumendi alusel võtab komisjon vastu iga liikmesriigi riikliku ja piirkondliku 
programmi. 

 
 Fondide arvu vähendatakse kolmeni (ERF, ESF, Ühtekuuluvusfond). Tulevikus toimub 

sekkumine ERFi ja ESFi raames ühe fondiga programmi kohta. Aastateks 2007–2013 
ettenähtud 336,1 miljardilise eelarve ligikaudne jaotus: 78% ⇒ lähenemiseesmärk, 18% ⇒ 
piirkondlik konkurentsivõime ja tööhõive, 4% ⇒ territoriaalse koostöö eesmärk.  

  
 ERF. Laienemine = laienenud piirid ⇒ ühistel projektidel ja territoriaalsele arengule 

suunatud tegevustel põhinev territoriaalne koostöö. ERF tegevused on piirkonniti erinevad, 
kuid keskendunud Lissaboni ja Göteborgi prioriteetidele.  
 Lähenemiseesmärk. Rõhk teadustööl, innovatsioonil, riskiennetusel ja infrastruktuuril. 
 Piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive eesmärk. Kolm teemat: innovatsioon ja 

teadmistepõhine majandus; keskkond ja riskiennetus; ligipääs transpordile ja ICT-le45. 
                                                 
45 side- ja infotehnoloogiad 
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 Territoriaalse koostöö eesmärk. Piiriülene ja riikidevaheline koostöö, Lissaboni ja 
Göteborgi strateegiaga seotud tegevused. Põhinevad altpoolt tuleval algatusel, millesse 
on kaasatud kõik osalejad; vahetusvõrgustike arendamine, piirkondade ja kohalike 
asutuste vaheline analüüs ja uurimistöö. Lihtsustatakse programmide koostamise ja 
juhtimise reegleid. Erilist tähelepanu pööratakse territoriaalsetele eripäradele46. 
Programmide kavandamisel võib sisu varieeruda, et võtta arvesse konkreetset olukorda 
linna- või maapiirkondades ning ebasoodsate looduslike tingimustega piirkondades. 
Lubatud on äärepoolseimate piirkondade lisakulude katmine.  

 
 ESF. Ühenduse rahastamisvahendite ja liidu poliitika raamistiku vahelise seose tugevdamine. 

ESF toetab liikmesriikide poliitikat, mis on kooskõlas Euroopa tööhõivestrateegiaga ning 
sotsiaalse hõlvamise, hariduse ja koolituse eesmärkidega. 

 
 Nii lähenemise kui piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive eesmärkide raames 

antakse toetust majanduslike ja sotsiaalsete muudatuste prognoosimisele ja juhtimisele. 
Neli põhivaldkonda: töötajate ja ettevõtete kohanemisvõime parandamine; töö saamise 
võimaluste parandamine, töötuse ennetamine, ebasoodsas olukorras olevate inimeste 
sotsiaalse hõlvamise suurendamine nende tööellu integreerimisega ja diskrimineerimise 
vastu võitlemisega; partnerluse edendamine tööhõive ja hõlvamise reformimisel. 
 Kõige vaesemad piirkonnad ja liikmesriigid. Struktuurilise kohandamise edendamine, 

kasv ja töökohtade loomine. 
 Lähenemiseesmärgi raames toetab ESF ka haridus- ja koolitussüsteemi tugevdamist 

ning kõikide tasandite riiklike haldusasutuste institutsionaalse suutlikkuse parandamisele 
suunatud tegevusi. Prioriteediks on riikidevaheline koostöö; erilist tähtsust omistatakse 
hea valitsemistava edendamisele. Lähenemiseesmärgi raames julgustatakse 
sotsiaalpartnereid osalema töövõime suurendamises.  

 
 Ühtekuuluvusfond. EESMÄRK: toetada rahaliselt keskkonda ja üleeuroopalisi võrgustikke 

puudutavaid meetmeid. Pärast laienemist kuni aastani 2006 toetatakse fondist 10 uut 
liikmesriiki ning Kreekat, Portugali ja Hispaaniat. Järgmine programmide koostamise 
periood: 47 fond aitab kaasa 10 liikmesriigi lähenemisprotsessile. Ühtekuuluvusfondi 
meetmed integreeritakse struktuurifondide mitmeaastaste programmide koostamisega. 
Transpordivõrgud: tegevused vastavalt suunistele48. Keskkond: eesmärgid on sätestatud EÜ 
asutamislepingu artiklis 174. Fondist võib toetada ka säästva arenguga seotud meetmeid49. 

 
 Territoriaalne ühtekuuluvus. Artikkel 15950 lubab võtta fondideväliseid erimeetmeid, ⇒ 

suurem sotsiaalne ja majanduslik ühtekuuluvus. Piiriülese koostöö jaoks on vaja 
koostöövahendit ⇒EGCC51: õigus tegutseda oma liikmete nimel. Mandaat ⇒ Euroopa 
piiriülese koostöö konventsioon. Võimeline viima ellu struktuurifondide ning riiklike ja 
piirkondlike koostööprogrammide rahastatavaid piiriülese koostöö programme või piiriülese 
koostöö programme, mida ei rahasta EÜ. 

                                                 
46 vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 299 lõikele 2 
47 2007–2013 
48 1692/96 EÜ (muudetud) 
49 kui tegemist on keskkonna mõõtmega 
50 EÜ asutamisleping  
51 Euroopa piiriülese koostöö grupid: vabatahtlik rakendamine 
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6.4.  Finantsjuhtimine ja -kontroll 
 
 Selgem ülesannete jaotus komisjoni ja liikmesriikide vahel (erinevate kontrolli tasemete 

selgem liigendatus).  
 
 Reegli N+2 üldistamine: efektiivsus ja distsipliin. 

 
 Komisjoni sekkumine kontrolli ja seiresse proportsionaalselt liikmesriigi ja asjaosaliste 

huvipoolte antud kinnituse määraga. 
 
 Maksete tingimuseks on liikmesriigi kohustus tagada riigi juhtimis- ja kontrollsüsteemi 

usaldusväärsus.  
  
 Selgemad finantskorrektsiooni mehhanismid eeskirjade eiramise korral. 

 
 Ühtekuuluvusfond on tingimuslikult seotud lähenemisprogrammide reeglite järgimisega 

(ajutine kulukohustuste peatamine, kuid võimalik on tagasimaksmine). 
 

6.5.  Uued õigusaktide ettepanekud 
 
Õigusaktide ettepanekud realiseeruvad 5 määruse kaudu: 

 üldmäärus, millega määratakse kindlaks peamised eesmärgid ja abikõlblikkuse 
eeskirjad sekkumiste, programmide koostamise ja vahendite haldamise osas52; 
 3 määrust ERFi, ESFi ja Ühtekuuluvusfondi kohta, millega nähakse ette konkreetne 

kord iga fondi osas53; 
 määrus Euroopa piiriülese koostöö gruppide kohta, millega luuakse piirkondlikele ja 

kohalikele organisatsioonidele uus koostöövahend54. 
 
Ühtekuuluvuspoliitika ümberkorraldamine liidu (Lissaboni ja Göteborgi) prioriteetide alusel. 
Liigendus kolmest säästva arengu sambast lähtudes: 
 

 konkurentsivõime: innovatsioon, teadustegevus, haridus ja avalikkus; 
 tööhõive ja sotsiaalne hõlvamine; 
 keskkond ja riskiennetus. 

 

                                                 
52 nõukogu määruse ettepanek, millega kehtestatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja 
Ühtekuuluvusfondi üldsätted. KOM (2004) 492 lõplik, 14. juuli 2004 
53 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku Euroopa Regionaalarengu Fondi kohta. KOM (2004) 495 
lõplik, 14. juuli 2004; Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepanek Euroopa Sotsiaalfondi kohta. KOM 
(2004) 493 lõplik, 14. juuli 2004; nõukogu määruse ettepanek, millega luukase Ühtekuuluvusfond. KOM (2004) 
494 lõplik, 14. juuli 2004 
54 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepanek, millega luuakse Euroopa piiriülese koostöö grupp (EGCC). 
KOM (2004) 496 lõplik, 14. juuli 2004 
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6.6.  Välja pakutud ajakava 
 
 

ÜHTEKUULUVUSPOLIITIKA 
 

 
FINANTSPERSPEKTIIVID 

AASTATEKS 2007–2013 
Juuli 2004: komisjon võtab vastu õigusaktide 
paketi 
 

õigusaktide ettepanekute pakett aastateks 
pärast 2006. aastast – ettepanek uue 
eelarvedistsipliini käsitleva 
institutsioonidevahelise kokkuleppe kohta 
ning ettepanek omavahendite süsteemi 
muutmiseks 

2005. a lõpp: nõukogu ja Euroopa 
Parlamendi otsus 
 

Euroopa Ülemkogu võtab vastu otsuse uute 
finantsperspektiivide kohta (kokkulepe 
arvude ja institutsioonidevahelise kokkuleppe 
kohta)  
 

2006: programmide ettevalmistamine 
aastateks 2007–2013 
 

programmide ettevalmistamine aastateks 
2007–2013 
 

 
1. jaanuar 2007: rakendamise algus 
 

rakendamise algus 

 
 

7. EUROOPA PARLAMENDI JA REGIOONIDE KOMITEE INSTITUTSIONAALNE ROLL 
 

7.1. Euroopa Parlamendi õigusloome- ja muud volitused  
 
Parlament on kasutanud oma uusi volitusi selles valdkonnas: 
 

7.1.1. Õigusloomevolitused 
 
 EÜ asutamislepingu artikli 159 kolmas lõik55 näeb ette fondidevälised erimeetmed 

lepinguga ettenähtud majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse saavutamiseks. Neid 
meetmeid võib võtta, tehes otsuse vastavalt kaasotsustamisemenetlusele (artikkel 251). 
Selle artikli alusel ja eesmärgiga kaotada olemasolevad piiriülese koostöö takistused 
kehtestatakse Euroopa koostöögruppide loomiseks uus õigusakt. 

 
 EÜ asutamislepingu artikkel 161 kehtestab üldmäärusi puudutavate otsuste osas 

nõuandemenetluse: komisjoni ettepaneku põhjal ja pärast Euroopa Parlamendi nõusoleku 
saamist ning konsulteerimist majandus- ja sotsiaalkomitee ning regioonide komiteega peab 

                                                 
55 Artiklit muudeti Nice'i lepinguga. 



 

DV\542120ET.doc 27/40 PE 347.143 

 ET 

nõukogu ühehäälselt kindlaks määrama nii struktuurifonde kui Ühtekuuluvusfondi 
puudutavad järgmised aspektid: ülesanded, esmatähtsad eesmärgid ja fondide ülesehituse; 
nende suhtes kohaldatavad üldeeskirjad; sätted, mis on vajalikud nende efektiivsuse 
tagamiseks ning fondide koordineerimiseks omavahel ja muude olemasolevate 
rahastamisvahenditega. Uus lõik sätestab, et alates 1. jaanuarist 2007 teeb nõukogu 
kvalifitseeritud häälteenamusega otsuse komisjoni ettepaneku põhjal pärast Euroopa 
Parlamendilt nõusoleku saamist, kui alates 1. jaanuarist 2007 kohaldatav mitmeaastane 
finantsperspektiiv ja sellega seotud institutsioonidevaheline kokkulepe on nimetatud 
kuupäevaks vastu võetud.  

 
 EÜ asutamislepingu artiklid 148 ja 162 sätestavad, et ERFi ja ESFiga seotud 

rakendusotsused võtab nõukogu vastu vastavalt kaasotsustamismenetlusele. 
 
Oma arvamuses 2000. a valitsustevahelise konverentsi kokkukutsumise kohta56 oli 
regionaalpoliitika-, transpordi- ja turismikomisjon arvamusel, et nõuandemenetlus ei ole sobiv 
menetlus Euroopa Parlamendi kaasamiseks struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi tulevasi 
ülesandeid, eesmärke ja ülesehitust puudutavate otsuste tegemisse. Seepärast rõhutas nimetatud 
komisjon, et EÜ asutamislepingu artiklit 161 tuleb muuta, et asendada nõuandemenetlus 
kaasotsustamismenetlusega ja ühehäälsus kvalifitseeritud häälteenamusega. Ühtlasi leidis 
see komisjon, et järgmine valitsustevaheline konverents peab rõhutama territoriaalse 
ühtekuuluvuse tähtsust, tuues sisse selgema viite majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse 
jaotisse (vt märkust põhiseaduse lepingu kohta). 
 

7.1.2. Muud volitused  
 
 EÜ asutamislepingu artikli 159 esimene lõik sätestab, et komisjon esitab iga kolme aasta 

järel Euroopa Parlamendile (regionaalarengukomisjon, endine RETT-komisjon), nõukogule, 
majandus- ja sotsiaalkomiteele ning regioonide komiteele majandusliku ja sotsiaalse 
ühtekuuluvuse aruande, milles analüüsib ühtekuuluvuse olukorda ja oma poliitikate panust 
sellesse. 

 
 Komisjoni tegevusjuhend struktuuripoliitika rakendamiseks, mis võeti koos komisjoniga 

vastu 1993. aastal ja laiendati 1999. aastal57, käsitles korda, mille kohaselt tuleb parlament 
kaasata ajavahemikus 2000–2006 ühenduse struktuuripoliitikatesse. 

 
Lõpuks sätestab EÜ asutamislepingu artikli 159 esimene lõik, et muu ühenduse poliitika (s.o 
keskkonnapoliitika, põllumajanduspoliitika, konkurentsipoliitika) ja meetmete kavandamisel ja 
rakendamisel ning siseturu rajamisel võetakse arvesse ühtekuuluvuspoliitika eesmärke ja 
aidatakse kaasa nende saavutamisele. Regionaalarengukomisjonil palutakse sageli esitada oma 
arvamus vastutavatele komisjonidele (ENVI, EMPL, IMCO). 
 

                                                 
56 A5-0086/00 
57 EÜT C 279, 1.10.1999, lk 488-490. 
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7.2. Regioonide komitee institutsionaalne roll58 
 
Regioonide komitee on nõuandev organ, mis esindab liidu piirkondlikke ja kohalikke asutusi. 
Komitee esindab nende huve suhetes nõukogu ja komisjoniga, kellele ta esitab arvamusi. 
 

7.2.1. Teiste institutsioonide taotlusel esitatud arvamused 
 

a. Kohustusulik konsulteerimine 
 
Nõukogu või komisjon peab konsulteerima regioonide komiteega enne otsuse tegemist 
majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse kohta järgmistes küsimustes:  
 

• erimeetmed (artikkel 159); 
• struktuurifondide ülesannete, esmatähtsate eesmärkide ja ülesehituse kindlaksmääramine 

(artikkel 161); 
• Euroopa Regionaalarengu Fondi käsitlevad rakendusotsused (artikkel 162). 

 
b. Vabatahtlik konsulteerimine 

 
Komisjon, nõukogu ja parlament võivad konsulteerida komiteega ka muudes küsimustes, kui nad 
peavad seda asjakohaseks. Kui nõukogu või komisjon konsulteerib komiteega (kas kohustuslikus 
korras või vabatahtlikult), võivad nad määrata tähtaja (vähemalt üks kuu), mille möödumisel ei 
takista arvamuse puudumine neil edasist tegutsemist. 
 

7.2.2.  Arvamuse avaldamine omal algatusel 
 

a. Kui konsulteeritakse majandus- ja sotsiaalkomiteega  
 
Kui nõukogu või komisjon konsulteerib majandus- ja sotsiaalkomiteega, peab ta informeerima 
ka regioonide komiteed, kes võib esitada oma arvamuse, kui ta leiab, et asi puudutab 
regionaalseid huve.  

 
b. Üldine tava 

 
Üldjuhul võib komitee esitada oma arvamuse alati, kui ta peab seda asjakohaseks. Komitee on 
esitanud omal algatusel arvamusi valdkondades, mis on seotud näiteks struktuurifondide ja 
linnade arenguga. 
 
Põhiseaduse lepingu eelnõu laiendas komitee volitusi järgmistes küsimustes59: 
 

                                                 
58 Euroopa Parlament. Teadusuuringute peadirektoraat. "European Parliament Fact Sheets". Luxembourg, 2001, 9. 
väljaanne 
59 Vt põhiseaduse lepingu kokkuleppe kokkuvõtet – regionaalpoliitika küsimused, mille on koostanud sekretariaat. 



 

DV\542120ET.doc 29/40 PE 347.143 

 ET 

Euroopa Kohtule esitatud hagid lähimuspõhimõtte rikkumise kohta “[...] Euroopa 
Kohus on pädev menetlema Euroopa õigusaktis lähimuspõhimõtte rikkumist 
käsitlevaid hagisid. [...] Ka regioonide komitee võib esitada selliseid hagisid 
õigusaktide kohta, mille vastuvõtmiseks tuleb vastavalt põhiseadusele konsulteerida 
regioonide komiteega” 60; 
 
oma eelisõiguste (s.o majanduslik ja sotsiaalne ühtekuuluvus) kaitsmiseks: "[...] 
Euroopa Kohtu pädevuses on lahendada liikmesriigi, Euroopa Parlamendi, nõukogu 
või komisjoni hagisid, mille aluseks on pädevuse puudumine, olulise menetlusnormi 
rikkumine, käesoleva lepingu või selle rakendusnormi rikkumine või võimu 
kuritarvitamine. [...] Euroopa Kohtu pädevuses on [...] regioonide komitee poolt oma 
õiguste kaitseks esitatud hagid61. 

 
 

                                                 
60 protokoll lähimus- ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise kohta 
61 artikkel III-365 
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LISA 1 KASULIK INFO EUROOPA PARLAMENT JA INSTITUTSIOONIDEVAHELISED 
KONTAKTID 
 

EUROOPA PARLAMENT. REGIONAALARENGUKOMISJON 
 
Liikmed ja asendusliikmed  
 
http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm 
 
Sekretariaat  
 
http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm 
 
Koordinaatorid ja fraktsioonide ametnikud  
 
http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm 
 
 

EUROOPA KOMISJON 
 
Hr Olivier BRUNET  
REGIO A 01 CSM1 02 /126  
Tel/Faks: +32 (02) 295 1061/7239 
E-post: olivier.brunet@cec.eu.int 
 

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU  
Rafael de BUSTAMANTE  
Direction II - Affaires sociales et régionales; Politique régionale et cohésion économique et 
sociale 
40 GH 04 
Tel/Faks: +32 (0)2 285 5190/4958 
E-post: rafael.debustamante@consilium.eu.int 
 

REGIOONIDE KOMITEE 
 
Commission de la politique de cohésion territoriale (COTER) 
 

Serafino NARDI  Damian LLUNA TABERNER 
Tel/Faks: +32(2) 282 2508/2141 Tel/Faks: (32-2) 282 2169/2141 
E-post: Serafino.Nardi@cor.eu.int E-post: Damian.Lluna@cor.eu.int 

 

http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm
http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm
http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm
http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm
http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm
http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm
mailto:olivier.brunet@cec.eu.int
mailto:rafael.debustamante@consilium.eu.int
mailto:Serafino.Nardi@cor.eu.int
mailto:damian.lluna@cor.eu.int
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LISA 2 LIIKMESRIIKIDES LÄBIVIIDAVATE PROJEKTIDE NIMEKIRI 
 
Igas liikmesriigis parasjagu läbiviidavate projektide nimekirjad leiate järgmistelt veebilehtedelt 
(saadaval järgmistes keeltes: EN, FR, DE). 
 
 
Kasulikud lingid  
 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/country/gateway/index_en.cfm 
 
Sellelt leheküljelt pääsete teistele lehekülgedele, kust võib leida täpsemat teavet Euroopa 
piirkondade ja regionaalarenguprogrammide kohta: 
 

• regionaalarenguprogrammid 2000–2006 (eesmärk 1 ja eesmärk 2)  
• INTERREG-programmid  
• URBAN-programmid  
• uuenduslikud meetmed (artikkel 10)  
• Euroopa ruumilise arengu plaan (ESDP) 
• Euroopa võrgustikud ja organisatsioonid  

 
Edulood. Euroopa projektide tutvustus 
 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/projects/stories/index_en.cfm 
 
Korraldusasutused  
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/manage/authority/authority_en.cfm 

http://europa.eu.int/comm/regional_policy/country/gateway/index_en.cfm
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/country/gateway/index_en.cfm
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/projects/stories/index_en.cfm
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/manage/authority/authority_en.cfm
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/manage/authority/authority_en.cfm
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LISA 3 KUST SAADA TEAVET ? 
 

ÜLDINE INFORMATSIOON  
 
 
Euroopa Liidu tegevus regionaalpoliitika valdkonnas 
 
Peamised veebilehed, dokumendid, kokkuvõtted, õigusaktid jne.  
 
http://europa.eu.int/pol/reg/index_en.htm 
 
SCAD Plus – regionaalpoliitika  
 
Kasulik kokkuvõte regionaalküsimusi käsitlevatest õigusaktidest (saadaval järgmistes keeltes: 
DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
 
http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/s24000.htm 
 
Eur-Lex: Euroopa Liidu õiguse portaal  
 
http://europa.eu.int/eur-lex/ 
(saadaval kõikides keeltes)  
 
– Euroopa Liidu Teataja   
– lepingud   
– õigusaktid   
– ettevalmistamisel olevad õigusaktid   
– pretsedendiõigus  
– parlamendiliikmete küsimused   
– avalikku huvi pakkuvad dokumendid   
– laienemine  
  
 PreLex, institutsioonidevaheliste menetluste andmebaas 
 
http://europa.eu.int/prelex/apcnet.cfm?CL=en 
(saadaval järgmistes keeltes: DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
 
Jälgitakse komisjoni ja teiste institutsioonide vahelise otsuste tegemise protsessi peamisi etappe:  

• menetluse etapp 
• institutsioonide otsused 
• isikute nimed 
• vastutavad talitused 
• viited dokumentidele jne 

 
 

http://europa.eu.int/pol/reg/index_en.htm
http://europa.eu.int/pol/reg/index_en.htm
http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/s24000.htm
http://europa.eu.int/eur-lex/
http://europa.eu.int/eur-lex/
http://europa.eu.int/prelex/apcnet.cfm?CL=en
http://europa.eu.int/prelex/apcnet.cfm?CL=en
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CELEX, Euroopa Liidu õigus  
 
http://intracomm.cec.eu-admin.net/clxint/htm/celex_en.htm 
(saadaval kõikides keeltes) 
 
– õigusaktid 
– ettevalmistavad aktid 
– pretsedendiõigus 
– siseriiklikud meetmed direktiivide rakendamiseks 
– parlamendiliikmete küsimused  
– konsolideeritud dokumendid 
– EFTA dokumendid 
– Euroopa Liidu Teataja C-seeria dokument 

 
 

EUROOPA KOMISJON  
 
INFOREGIO veebileht 
http://europa.eu.int/inforegio 
 
Sellelt leheküljelt võite leida järgmist: 
      –  viimased uudised ühtekuuluvuspoliitika kohta 
      –  ühtekuuluvuspoliitika prioriteedid ja vahendid 

– dokumendid uute määruste ettepanekute kohta, mis käsitlevad struktuurifonde 
programmiperioodil 2007–2013:  

 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/introne
wregl0713_en.htm 

 
– temaatilised infolehed 
– infolehed ELi liikmesriikide ja piirkondade kohta 
– edulood 
– palju infoallikaid ja linke asjaomastele Euroopa Liidu välistele veebilehtedele 
– liikmesriikide korraldusasutuste aadressid 
–  dokumendid hinnangutega struktuuriprogrammidele 
–  varasemad hinnangud struktuurifondide aruannetele, uurimused ja teised 

hindamisdokumendid  
– muu teave ja dokumendid 

(veebileht on saadaval järgmistes keeltes: DE, EN, ES, FR, IT – mõningaid dokumente on 
võimalik alla laadida kõikides ELi ametlikes keeltes) 
 
 
 
 
 
 
 

http://intracomm.cec.eu-admin.net/clxint/htm/celex_en.htm
http://intracomm.cec.eu-admin.net/clxint/htm/celex_en.htm
http://europa.eu.int/inforegio
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Perioodilised väljaanded  
 

• Kord kuus ilmuv infoleht «Inforegio news» annab lühikese ülevaate viimastest uudistest 
ühtekuuluvuspoliitika vallas ühenduse tasandil. 
 (saadaval järgmistes keeltes: CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LT, LV, 
NL, PL, PT, SK, SL, SV) 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/newsroom/archiv_en.htm 

 
•  Ajakiri «Inforegio Panorama» tutvustab aruandeid ja edastab intervjuusid inimestega, 

kes viivad ellu ühtekuuluvuspoliitikat kohapeal (ilmub kolm korda aastas). 
 (saadaval järgmistes keeltes: EN, FR) 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docgener/panora_en.htm 

 
 
Viimased väljaanded  
 

• Kolmas aruanne majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse kohta. Uus 
ühtekuuluvuspartnerlus – lähenemine, konkurentsivõime, koostöö. vastu võetud Euroopa 
Komisjoni poolt 18. veebruaril 2004 (saadaval järgmistes keeltes: BG, CS, DA, DE, EL, 
EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LT, LV, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV) 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion3/co
hesion3_en.htm 
 

• Töötamine piirkondade heaks (uuendatud 2004. aasta mais) 
Euroopa tasandi regionaalpoliitika üldine tutvustus  
 (augusti lõpuks saadaval järgmistes keeltes: EN, FR, DE ; CS, DA, EL, ES, ET, FI, HU, 
IT, LT, LV, NL, PL, PT, SK, SL, SV) 

 
• Konkurentsivõime, jätkusuutlik areng ja ühtekuuluvus Euroopas – Lissabonist 

Göteborgini (2003) 
regionaalpoliitika panus Lissaboni ja Göteborgi Euroopa Ülemkogude püstitatud 
eesmärkide saavutamisse 26 näidisprojekti näol 

 (saadaval järgmistes keeltes: DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
 

• Partnerlus linnadega – ühenduse algatus URBAN (2003) 
"URBAN-meetodi" tutvustus, mida illustreerivad mitmed projektid  

 (saadaval järgmistes keeltes: DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
 

• Piirideta koostöö (2002) 
"INTERREG-meetodi" tutvustus, mida illustreerivad mitmed projektid. 

 (saadaval järgmistes keeltes: DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
 

• Mitmed brošüürid liikmesriikide kohta, milles tutvustatakse valikut liikmesriikides läbi 
viidud projektidest, mida Euroopa Liit on kaasrahastanud (1997–2003) 

 
 

http://europa.eu.int/comm/regional_policy/newsroom/archiv_en.htm
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/newsroom/archiv_en.htm
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docgener/panora_en.htm
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docgener/panora_en.htm
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion3/cohesion3_en.htm
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion3/cohesion3_en.htm
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Inforegio talitus: Euroopa Liidu regionaalpoliitika teabekeskus  
 
Eespool mainitud väljaannete saamiseks võite võtta ühendust Euroopa Komisjoni 
regionaalpoliitika peadirektoraadi teabekeskusega (gruppide vastuvõtmine, teabenõuded, 
küberkohvik, konverentsiteenused). 
 
Lisaks sellele on raamatukogus Teie käsutuses hulgaliselt raamatuid ja uurimusi 
regionaalpoliitika kohta. Lisainfo saamiseks kirjutage palun otse aadressile:  
 regio-library-documentation@cec.eu.int. 
 
Teabekeskus ja raamatukogu on külastajatele avatud esmaspäevast reedeni kell 9.30–12.30 ja 
14.00–17.00. 
 
Inforegio talitus: Av. de Tervueren 41. B – 1040 Brussels 
Tel: + 32 2 296 60 34 
Faks: + 32 2 296 60 03 
E-post: regio-info@cec.eu.int 
 
 

EUROOPA PARLAMENT 
 
 
Euroopa Parlamendi infolehed: regionaalpoliitika 
 
See elektrooniline infolehtede väljaanne, mille on koostanud Euroopa Parlamendi teaduse 
peadirektoraat, on uuendatud versioon viimasest väljaandest, mis oli üheksas alates väljaande 
loomisest parlamendi esimesteks otsevalimisteks. 
 
Intranet: http://www.europarl.ep.ec/facts/default.htm 
Internet: http://www.europarl.eu.int/facts/default.htm 
(saadaval järgmistes keeltes: DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
 
 
Regionaalarengukomisjoni veebileht  

 
Intranet: http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm 
Internet: http://www.europarl.eu.int/committees/regi_home.htm 
(saadaval järgmistes keeltes: EN, FR) 
 

– tutvustus ja ülesanded 
– koosolekute ajakava ja päevakorrad 
– liikmed 
– käimasolev töö 
– koosolekute dokumendid 
– vastu võetud raportid (2004–2009) 
– parlamendi 5. koosseis (1999–2004) – tegevusaruanne 

mailto:regio-library-documentation@cec.eu.int
mailto:regio-info@cec.eu.int
http://www.europarl.ep.ec/facts/default.htm
http://www.europarl.ep.ec/facts/default.htm
http://www.europarl.eu.int/facts/default.htm
http://www.europarl.eu.int/facts/default.htm
http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm
http://www.europarl.eu.int/committees/regi_home.htm
http://www.europarl.eu.int/committees/regi_home.htm
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– kolmas aruanne majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse kohta (Konstantinos 
Hatzidakis) (A5-0272/2004) 
– uudisteleht 
– kommentaar põhiseaduse lepingu kohta – regionaalpoliitika küsimused – sekretariaadi 

koostatud tekst 
– vademeekum regionaal- ja ühtekuuluvuspoliitika kohta – sekretariaadi koostatud tekst 
– lingid raamatukokku – ResearchNet ja Euroopa Liidu tegevus – regionaalpoliitika 
 
 

Euroopa Parlamendi raamatukogu  
 
Intranet: http://www.library.ep.ec/jsp/index.jsp 
(saadaval ainult inglise keeles) 
– raamatukogu kataloog 
– andmebaasid ja muud teabeallikad 
– teabeotsing 
– poliitilised valdkonnad teemade või komisjonide kaupa: regionaalareng  
Intranet: http://www.library.ep.ec/cms/pa-home/pid/Jahia/pid/95 

• Mis uudist?  
• Põhiteemad  
• Teabeallikad  
• Teabeotsing 
 

– Riiklikud ja Euroopa teabeagentuurid 
 

Teabenõuded ja päringud  
Teabenõudeid ja päringuid võib teha e-posti, telefoni, faksi või kirja teel või helistades Brüsseli 
(ASP 5D) või Strasbourg'i (WIC M1039) raamatukokku. 
 
E-post: library@europarl.eu.int 
Telefon: 48100, 02 284 8100 
Faks: 02 230 6581 
Sisepost: ASP 05D47 
 
 
 Õigusloome järelevalve (OEIL) 
 
Intranet: http://www.europarl.ep.ec/oeil/ 
Internet: http://www.europarl.eu.int/oeil/ 
(saadaval järgmistes keeltes: EN, FR) 
 
– uudised ja üldine info  
– menetlused ja järelmeetmed  
– kõik Euroopa Liidu põhiküsimusi käsitlevad menetlused 
– prognoosid ja tulemused 

http://www.library.ep.ec/jsp/index.jsp
http://www.library.ep.ec/jsp/index.jsp
http://www.library.ep.ec/cms/pa-home/pid/Jahia/pid/95
mailto:library@europarl.eu.int
http://www.europarl.ep.ec/oeil/
http://www.europarl.ep.ec/oeil/
http://www.europarl.eu.int/oeil/
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Täiskogu istungjärgud  
 
Intranet: http://www.europarl.ep.ec/plenary/default_fr.htm 
Internet: http://www.europarl.eu.int/plenary/default_en.htm 
(saadaval kõikides keeltes) 
– päevakord  
– kalender  
– raportid  
– resolutsioonide ettepanekud  
– arutelud  
– parlamendis vastu võetud tekstid  
– protokollid 
– istungite menetlused 
– konsolideeritud õigusaktid  
– lepituskomisjoni poolt heaks kiidetud ühistekstid  
– ühised seisukohad  
 
 
Euroopa Parlamendi raportid  
 
Parlamendi raportid leiate täiskogu istungite kodulehelt: 
(kõikides keeltes) 
Intranet/Internet:http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?PUBREF=-
//EP//TEXT+REPORT+S-NUM-AX+0+FORM+HTML+V0//EN 
 
Aastatel 1999–2004 vastu võetud raportid regionaalpoliitika kohta leiate, kui klõpsate numbritel 
1999–2004 ning sisestate vastavasse lahtrisse esimese osa A5-numbrist, näiteks 0272, et leida 
Hatzidakise raport majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse kolmanda aruande kohta. 
 
Aastatel 2004–2009 vastu võetud raportid regionaalpoliitika kohta leiate, kui klõpsate numbritel 
2004–2009 ning sisestate vastavasse lahtrisse esimese osa A6-numbrist. 
 
 

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU  
 
Üldküsimused ja välissuhted  
(kõikides keeltes) 
http://ue.eu.int/cms3_applications/applications/newsRoom/loadBook.asp?BID=71&LANG=1&c
msid=349 
 
Majandus- ja rahanduskomitee (ECOFIN) 
(kõikides keeltes) 
http://ue.eu.int/cms3_applications/applications/newsRoom/loadBook.asp?BID=93&LANG=1&c
msid=350 

http://www.europarl.ep.ec/plenary/default_fr.htm
http://www.europarl.eu.int/plenary/default_en.htm
http://www.europarl.eu.int/plenary/default_en.htm
http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?PUBREF=-//EP//TEXT+REPORT+S-NUM-AX+0+FORM+HTML+V0//EN
http://ue.eu.int/cms3_applications/applications/newsRoom/loadBook.asp?BID=71&LANG=1&cmsid=349
http://ue.eu.int/cms3_applications/applications/newsRoom/loadBook.asp?BID=71&LANG=1&cmsid=349
http://ue.eu.int/cms3_applications/applications/newsRoom/loadBook.asp?BID=93&LANG=1&cmsid=350
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Nõukogu dokumentide avalik register  
(kõikides keeltes) 
http://register.consilium.eu.int/ 
 
 

Raamatukogu  
Tel: (32-2) 285 65 25 
Faks: (32-2) 285 81 74 
E-post: bibliotheque.centrale@consilium.eu.int 
 
 

 EUROOPA ÜLEMKOGU  
 
 
Madalamaad – ELi eesistujariik  
 
http://www.eu2004.nl/ 
(saadaval järgmistes keeltes: NL, EN, FR) 
 
Poliitikavaldkond: majandus- ja rahandusküsimused  
 
http://www.eu2004.nl/default.asp?CMS_ITEM=A45D014A11C447D4A389A17D98DB6BCDX
1X51929X26 
 
 

EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEE  
 
 
Vastu võetud arvamused  
(saadaval järgmistes keeltes: DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
 
http://www.esc.eu.int/scripts/avis.asp?type=en 
 
Väljaanded  
http://www.esc.eu.int/publications/index_en.asp 
 
• ELi ühtekuuluvuspoliitika tulevik (saadaval järgmistes keeltes: EN, FR) 
http://www.esc.eu.int/publications/pdf/booklets/EESC-2004-005-EN.pdf 
 
 
EMSK dokumentide avalik register  
 
http://www.esc.eu.int/registry/index_en.asp 
 

http://ue.eu.int/cms3_applications/applications/newsRoom/loadBook.asp?BID=93&LANG=1&cmsid=350
http://register.consilium.eu.int/
http://register.consilium.eu.int/
mailto:bibliotheque.centrale@consilium.eu.int
http://www.eu2004.nl/
http://www.eu2004.nl/
http://www.eu2004.nl/default.asp?CMS_ITEM=A45D014A11C447D4A389A17D98DB6BCDX1X51929X26
http://www.eu2004.nl/default.asp?CMS_ITEM=A45D014A11C447D4A389A17D98DB6BCDX1X51929X26
http://www.esc.eu.int/scripts/avis.asp?type=en
http://www.esc.eu.int/scripts/avis.asp?type=en
http://www.esc.eu.int/publications/index_en.asp
http://www.esc.eu.int/publications/index_en.asp
http://www.esc.eu.int/publications/pdf/booklets/EESC-2004-005-EN.pdf
http://www.esc.eu.int/registry/index_en.asp
http://www.esc.eu.int/registry/index_en.asp
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Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kolib! 
 
Uus aadress alates 1. juulist 2004 on: 99, rue Belliard, B-1040 BRÜSSEL 
 
Telefoni- ja faksinumbrid ning e-posti aadressid ei muutu! 
 
Tel: +32 (0)2 546 90 11 
Faks: +32 (0)2 513 48 93 
 
 

REGIOONIDE KOMITEE 
 

COTER: Territoriaalse ühtekuuluvuspoliitika komisjon  
http://www.cor.eu.int/en/pres/pres_com01.html 
(saadaval järgmistes keeltes: DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
 

– president – esimene asepresident ja administraatorid  
– sündmused 
– koosolekute ajakava ja päevakorrad 
– 2004. aasta tööplaan 
– dokumendid 

– liikmed 
 
Vastu võetud arvamused ja otsused  
(saadaval järgmistes keeltes: DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
 
http://www.cor.eu.int/en/docu/docu_avi.html 
 
Uus aadress alates juunist 2004: 
Rue Belliard, 101B - 1040 Brüssel - Belgia 
Tel: (32-2) 282 2211; faks: (32-2) 282 2325 
 
 

MUUD ORGANID JA ORGANISATSIOONID  
 
 
Atlandiäärsete Linnade Konverents  
http://www.arcat.org/ 
 
Euroopa Regioonide Assamblee (AER)  

http://www.cor.eu.int/en/pres/pres_com01.html
http://www.cor.eu.int/en/pres/pres_com01.html
http://www.cor.eu.int/en/docu/docu_avi.html
http://www.cor.eu.int/en/docu/docu_avi.html
http://www.arcat.org/
http://www.arcat.org/
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http://www.a-e-r.org/index.html 
 
 
Euroopa Piirkondlike Seadusandlike Kogude Konverents (CALRE) 
 
http://www.calre.net/ 
 
Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) 
 
http://www.ccre.org/homepage_en.htm 
 
Euroopa Mereliste Äärealade 0rganisatsioon  (CPMR) 
http://www.cpmr.org/ 
 
EUROCITIES 
http://www.eurocities.org/ 
 
Euroopa Piiriäärsete Alade Liit (AEBR)  
http://www.aebr.net/ 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.a-e-r.org/index.html
http://www.a-e-r.org/index.html
http://www.calre.net/
http://www.calre.net/
http://www.ccre.org/homepage_en.htm
http://www.ccre.org/homepage_en.htm
http://www.ccre.org/homepage_en.htm
http://www.cpmr.org/
http://www.cpmr.org/
http://www.eurocities.org/
http://www.aebr.net/
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