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KOKKUVÕTE

Pärast laienemist kümne uue liikmesriigi võrra, millele peatselt lisandub veel kaks riiki ning täiendavate 
laienemiste perspektiivis, peab ühtekuuluvuspoliitika vastama neljakordsele väljakutsele, mis on seotud 
piirkondlike ja sotsiaalsete erinevuste suurenemisega, uute territoriaalsete ebavõrdsuste tekkimisega, 
sotsiaalse tõrjutuse püsivusega ning nähtusega, et kodanikud võõrduvad Euroopa projektist.

Ühtekuuluvuspoliitika annab juba olulise panuse Lissaboni ja Göteborgi eesmärkidele. Kuigi piirkondade 
ulatuslikum kaasamine konkurentsivõime tõstmise jõupingutustesse ja tegevuste ühtlustamisse Euroopa 
ning riiklikel ja piirkondlikel tasanditel on hädavajalik, ei tundu ühtekuuluvuspoliitika prioriteetide täielik 
joondamine Lissaboni eesmärkidega ega avatud koordineerimise meetodi kasutuselevõtmine soovitav.

Sageli mainitakse ühtekuuluvusfondi eelarve vähendamise õigustamiseks selle rõhuvat mõju avalikele 
finantsidele. Kuigi nimetatud mõju nõuab suuremat pingutust efektiivsuse ja tulemuste osas, ei tohi selle 
tähtsust alahinnata, sest selle taga peitub sageli küllaltki egoistlik taasriigistamise plaan. Positiivse 
lahenduse leidmiseks tuleb otsida uusi rahastamisvõimalusi, eriti laenude ja erasektori osalemise tõstmise 
osas.

Ühtekuuluvuspoliitika annab suure hulga vahendeid ja meetodi, mille tõhusus on enim mahajäänud 
piirkondades ulatuslikult tunnustatud. Teistes piirkondades on menetluste keerukus võrreldes mängus 
olevate summadega sageli ebaefektiivsuse allikaks. Siiski on tal suur eelis olla Eurooplastele nähtav ja 
konkreetne ning selle lisaväärtust ei saa järelikult alati mõõta sisemajanduse kogutoodangu punktides. 
2000. aastal kehtestatud meetmete tulemused ei ole kaugeltki rahuldavad, välja arvatud Euroopa 
Sotsiaalfondi tugevdatud seos Euroopa tööhõivestrateegiaga ja partnerluse laiendamine programmides.

Tehes ettepaneku ühtekuuluvuspoliitika ulatuslikuks reformimiseks kolme prioriteedi, nimelt lähenemise, 
konkurentsivõime ja territoriaalse koostöö ümber, soovib Euroopa Komisjon end tegelike vajadustega 
rohkem kurssi viia. Küsimus, kuidas end adekvaatselt ette valmistada uute liikmesriikide muutuvatele 
vajadustele, jääb siiski avatuks. Euroopa Komisjon teeb ka ettepaneku teha ulatuslikke jõupingutusi 
struktuurifondide halduse lihtsustamisel ja detsentraliseerimisel. Ometi, püüdluste ja majandusarengu, 
sotsiaal- ja territoriaalarengu alaste kogemuste järgi loobub ta teatud vahendite kasutamisest, mis on 
aidanud kaasa ühenduse lisaväärtuse loomisele, nagu fondide integreerimine, ühenduse 
algatusprogrammid, erasektori fondide kasutamine jne.

Rahanduslikus plaanis ja toetudes mitte ainult liikmesriikide reaktsioonidele, vaid ka regioonide ning 
kohalike omavalitsuste ja sotsiaalpartnerite reaktsioonidele, tundub Euroopa Komisjoni ettepane mõistlik. 
Tundub, et mõned ümberkorraldused on vajalikud, peamiselt selleks, et vältida statistilistest mõjutustest 
puudutatud regioonide kahjustamist ja et toetada arengu edusamme. Ei tohi siiski unustada, et 
ühtekuuluvuspoliitika arutelu on praegusel hetkel osaliselt kärbitud seetõttu, et teatud poliitikavaldkonnad 
on viidud teiste eelarveridade alla, näiteks maaelu arendamine. Võimalikke võite või kaotusi tuleb seega 
analüüsida terviklikult.
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Tehes kokkuvõtet eelneva analüüsi õppetundidest, toome siin välja kümme praktilist tegevussoovitust ja 
neli ettevaatusnõuannet:

1. Koostöö eesmärgi raames ühenduse algatusprogrammide koostamine Euroopa tasandil tehtava 
regioonidevahelise koostöö valdkonnas, mille eelarve ulatub 4,3 miljoni euroni. Laienenud 
Euroopale kohandatud uute koostöövaldkondade hulka võiksid kuuluda avalike institutsioonide 
kaasajastamine, linnade regenereerimine, linnade ja maapiirkondade vahelised suhted jne. 
Nimetatud operatsioon võiks olla rahaliselt neutraalne, kui riikidevahelise koostöö eelarvesse teha 
vajalikud muudatused.

2. Tagada statistilistest mõjutustest puudutatud regioonidele toetus, mis oleks identne täieõiguslikult 
vastuvõetavate regioonide toetusega. Nimetatud meetme maksumus oleks vaid 6 miljardit eurot ja 
see võimaldaks vähendada laienemise tagajärgi toetuste vähendamise näol, mida antakse 
paljudele, eriti enimpuudutatud riikidele.

3. Sünergia säilitamine maapiirkondade konkurentsivõime eesmärgi ja Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondi (EAFRD) vahel vastavate strateegiliste suuniste kindlaksmääramisega.

4. Erasektori kaasamise võimaluse taastamine lähtudes programmide kogukuludest, erasektori 
vahendid kaasa arvatud. Euroopa Komisjon teeb ettepaneku määrata ühenduse rahastamistaseme 
vastavalt riiklikele kulutustele, jättes lihtsuse mõttes välja erasektori kaasrahastamise. Nimetatud 
reegel, mis on kohandatud lähenemiseesmärgile, võtab teistelt eesmärkidelt ära olulise 
hoovaefekti.

5. Automaatse kohustustest vabastamise tähtaja pikendamine ajaks n+3, eriti kuna uutel 
liikmesriikidel esimeste aastate jooksul kahtlemata saab olema raskusi toetuste kasutamisel.

6. Piiriülese koostöö rahade eraldamine piiride kaupa ja mitte riikide kaupa, et julgustada uuendusi 
ja anda koostööle uut dünaamikat. Selles mõttes annab Euroopa piiriülese koostöö rühma 
(EGCC) ettepanek huvitavaid perspektiive.

7. Lähenemisprotsessi regioonides toimivate programmide vahepealse hindamise taastamine, et 
piisavalt hästi kontrollida nimetatud programmide arengut.

8. Riiklike eduraportite väljastamine iga kahe aasta tagant, et vältida täiendavat bürokraatiat.

9. Vaheläbivaatuse kehtestamine nelja aasta möödudes, et saavutatud edusammude või kohatud 
raskuste valguses läbi vaadata ühenduse prioriteedid ja riiklikud strateegiad. Praegu on väga raske 
hinnata uute liikmesriikide majanduslikku ja sotsiaalset arengut ning nende võimet kasutada 
struktuurifonde. Samal ajal oleks hea mõte vanade ja uute liikmesriikide piirkondade vahel ette 
näha eristatud assigneeringuid. Esimestel on lihtsam oma programme käivitada, samas kui 
viimastel on mahajäämise oht.

10. Tingimuslikkuse tõstmine struktuurimeetmete tulemuste puhul ja mitte makromajanduslike 
arengute puhul, mis tingimata ei ole programmidega seotud.
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Ettevaatusnõuanded käsitlevad teatud riske, mis on seotud finantsperspektiivi läbirääkimiste tulemustega:

A. Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) eelarve terviklikkus (Euroopa Komisjoni 
ettepaneku tasemel), sest EAFRD on hädavajalik lisa Euroopa territoriaalsele arengule 
maapiirkondades.

B. Konkurentsivõime eesmärgi eelarve terviklikkus (Euroopa Komisjoni ettepaneku tasemel). 
Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERDF) meetmete tühistamine kogu Euroopa Liidu 
territooriumil või nende võimalikult ulatuslik vähendamine võtaks Euroopa Liidult ära olulise
vahendi end eurooplastele nähtavaks teha.

C. Ühinemiseelse eelarve suurendamine aastate 2000 ja 2006 vahel olevale tasemele.

D. Struktuurifondidega seotud acquis communautaire´i säilitamine. Tuleb tagada, et Euroopa 
Komisjoni poolt aastateks 2007-2013 ettepandud uus programmeerimissüsteem, milles on toodud 
ühenduse strateegilised suuniseid ja riiklikud võrdlusraamistikud koos aastaaruannetega, ei viiks 
ühtekuuluvuspoliitika järk-järgulise liikumiseni avatud koordineerimise meetodi suunas.

Kokkuvõtteks: kui Euroopa Liit oleks vaid vabakaubanduspiirkond, võiks ühtekuuluvuspoliitika piirduda 
vahendite ümberjagamisega vähim arenenud piirkondade või riikide kasuks, et kompenseerida 
sissetulekute vahesid. Ühtekuuluvuspoliitikaga soovitakse aga saavutada enamat: tegemist on nii 
poliitilise, sotsiaalse kui majandusliku projektiga. Seega on ühtekuuluvuspoliitika pigem sellise 
arengumudeli vahend, kus solidaarsus ja koostöö mängivad aktiivset rolli.


