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Sisu: 

Käesolevas uuringus vaadeldakse rolli, mida struktuurifondid etendavad rannikualade 
turismivaldkonna sekkumiste toetamisel. Struktuurifondid üldiselt ja eelkõige Euroopa 
Regionaalarengu Fond on õigupoolest väikeste ja keskmise suurusega turismiettevõtete ja 
turismitegevuse Euroopa tasandil rahastamise tähtis allikas. Ehkki turism ei ole prioriteet ja 
koguseliselt moodustab struktuurifondidest turismile kulutatud summa vaid väikese osa 
kogusummast, on kvaliteedi mõttes mõju regionaalarengule suur, eelkõige nendel 
rannikualadel, mis on turismi valdkonnast väga sõltuvad. 
 
Uuringu tulemused näitavad, et oluline mõju, eelkõige uutes liikmesriikides, on seotud 
institutsioonide ülesehitamise aspektidega, nagu osaluse hajutamine turismisektoris 
sekkumise kavandamisel. Teine oluline mõju on suurenenud teadlikkus sellest, et 
rannikualasid käsitlevad poliitikavaldkonnad on vaja ühendada. See on oluline eelkõige 
turismiprojektide keskkonnasäästlikkuse aspektide seisukohast. Kõik poliitikakujundajad 
tunnistavad, et sellise kiiresti kasvava valdkonna nagu turismi (eelkõige massiturismi) 
jätkusuutlikkus rannikualadel on tulevikus suur väljakutse.  
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Kommenteeritud kokkuvõte 
 
Taust 
Turismi valdkonnas on rannikuturism turistide arvu ja tulu poolest kõige tähelepanuväärsem. 
Turismisihtkohtade seas eelistavad turistid kõige rohkem rannikualasid ja Vahemere piirkond 
on maailma populaarseim turismisihtkoht: Maailma Turismiorganisatsiooni hinnangul 
teenitakse seal kolmandik maailma turismitulust. 
 
Enamiku pika rannajoonega liikmesriikide majandus sõltub suurel määral merega seotud 
tegevusest, nagu turismist, kalastamisest, transpordist saadavast tulust. Kuid mere nii 
mitmesugusel otstarbel kasutamine toob kaasa aina suurema surve, eelkõige: 

• võitlus ruumi pärast põhjustab eri tegevusvaldkondade (kalastamine, teenused, 
põllumajandus) vahel konflikte; 

• rannikualasid toetavate looduslike ökosüsteemide olukord halveneb, eelkõige 
kliimamuutuste mõju tõttu; 

• elanikkonna arvus ja tööhõives on suured hooajalised kõikumised. 
 
Rannikualade turismivoogude kasv, eelkõige massiturismi näol, toob kaasa kasvava mure 
võimaliku negatiivse mõju pärast piirkonna arengule keskkonna, majanduse ja sotsiaalsest 
vaatepunktist. Struktuurifondid võivad mängida olulist rolli säästva arengu põhimõtete 
toetamisel, kui töötatakse välja ja rakendatakse sekkumisi rannikuturismi valdkonnas.  
 
Eesmärk 
Käesoleva uuringu eesmärk on struktuurifondidest rannikualade turismiprojektidele tehtavate 
kulutuste mõju põhjalik kvalitatiivne analüüs, et anda otsustajatele soovitusi ja poliitikaalast 
nõu. Uuringus keskendutakse viiele peamisele aspektile, mille puhul struktuurifondide mõju 
võib osutuda eduka regionaalarengualase sekkumise puhul otsustavaks. Need on:  

• partnerluse arendamine; 
• finantsvõimendus; 
• kohaliku majanduse taaselustamine; 
• hooajaliste kõikumiste vähendamine; 
• keskkonnasäästlikkuse soodustamine.  
 

Kasutatav metoodika hõlmab kahesugust metoodilist lähenemisviisi: 
• üldülevaate andmine rannikuturismi valdkonnast ja rahastamisvõimalustest, mis 

põhinevad turismi, rannikualasid ja struktuurifonde käsitlevatest arvukatest kirjalikest 
allikatest pärit teiseste andmete kogumisel ja töötlemisel; 

• välitööde ja juhtumiuuringute käigus kogutud esmaste andmete analüüs. Järgmiste 
kohustuslike tingimuste alusel on välja valitud kuus rannikuala:  
− kõigi kuue makroala esindatus; 
− vähemalt ühe saare lisamine valimisse; 
− vähemalt ühe piiriala lisamine valimisse; 
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− tasakaal lähenemise piirkondade ning konkurentsivõime ja tööhõive piirkondade 
vahel. 

 
Tõendid struktuurifondide mõju kohta rannikualade turismile 
 
Märkimisväärne rahastamisallikas 
Turism kuulub peamiselt piirkonna ja riigi pädevusse ning Euroopa tasandil konkreetselt turismi 
jaoks mõeldud poliitikat ega rahastamisvahendeid ei ole. Sellegipoolest on turismi valdkonna 
sekkumised osa laiemast Euroopa poliitikast, mis võib seda valdkonda olulisel määral mõjutada. 
 
Turism saab rahalist toetust peamiselt struktuuri- ja ühtekuuluvusfondist. Viimasel 
programmitööperioodil sai hulk turismi valdkonna sekkumisi nendest fondidest toetust, 
kusjuures valdkondadevahelise laadi tõttu oli toetus erinev. Kõige tähtsamad rannikuturismi 
sihtpunktid Euroopas said toetust piirkondlike ja riiklike rakenduskavade kaudu. Sekkumised 
hõlmasid väiketurismi infrastruktuuri, väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKEd) 
mõeldud turismi toetusskeeme, randade uuendamist, linnade taaselustamist ning toetust 
kultuuri- ja kunstipärandile. 
 
Mõju institutsioonilisele ülesehitusele 
Struktuurifondide üldine mõju regionaalarengule on erinev. Kvaliteedi mõttes on see avaldanud 
positiivset mõju, eelkõige seoses institutsioonilise ülesehituse ja planeerimissuutlikkuse 
suurendamisega. See kehtib eelkõige uute liikmesriikide puhul, kes ei ole avalikul planeerimisel 
eriti harjunud osalusel põhineva ja alt-üles lähenemisviisiga. Kvantitatiivsemas mõttes ei ole 
struktuurifondide mõju rannikuturismile nii lihtne kindlaks teha. Peamised põhjused on: 

• turism ei ole struktuurifondide sekkumise puhul prioriteet, nii et sellele valdkonnale 
eraldatakse ainult väike osa rahalistest vahenditest; 

• regionaalarengu kavade poliitilised prioriteedid keskenduvad ainuüksi rannikuturismile 
vaid erandkorras; pigem käsitlevad need kogu piirkonna turismiteenuste pakkumist 
tervikuna; 

• turism on harva ainus prioriteet, kuivõrd see on tavaliselt ühendatud laiemate 
konkurentsi soodustamise strateegiatega, tootmistegevuse mitmekesistamisega 
taandarenevates piirkondades jms.  

 
Sekkumise liikide puhul on endiselt ülekaalus pigem investeeringud materiaalsetesse 
väärtustesse ja infrastruktuuri, mille eesmärk on suurendada majutuskohtade arvu ja parandada 
juurdepääsu piirkonnale, kui sekkumised, mis ei ole seotud materiaalsete väärtustega ning 
puudutavad teenuste osutamist, territoriaalset turundust ja turismiteenuste pakkumise 
mitmekesistamist üldiselt. Ent tundub, et üldiselt liigub turismialane regionaalpoliitika uuel 
programmitööperioodil kvalitatiivsema ja paremini integreeritud lähenemisviisi suunas, mis 
keskendub rannikualadele avaldatava surve vähendamisele ning põhjalikumalt väljaarendatud 
tegevuste ja meelelahutuse pakkumisele.  
 
Hoolimata sellest, et juurdepääsu- ja keskkonnakaitsepoliitika ei ole konkreetselt turismile 
suunatud, võivad need selle arengule küll kaudselt, kuid palju kaasa aidata.  
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Koostöö soodustamine mitmetasandilises juhtimisraamistikus 
Turismi valdkonna juhtimisraamistikku iseloomustab mitmetasandiline, mitut valdkonda 
hõlmav mõõde. Kui ei looda ühendatud lähenemisviisi väljaarendamisele ja planeerimisele, on 
oht, et võetakse üksteisega vastuolus olevaid meetmeid. See on eriti ilmne keskkonna puhul: 
piirkonna looduslikke eeliseid vaadeldakse mõnikord ikka veel piirkonna ärilise kasutamise 
piiranguna, mitte väärtusena, mida tuleks paikkonna atraktiivsuse põhialusena säilitada. 
 
Juhtumiuuringute tulemused näitavad, et struktuurifondide mõju partnerluspõhimõtete 
arendamisele regionaalarengu poliitika väljatöötamisel on märkimisväärselt positiivne ja 
asjakohane, ehkki uutes liikmesriikides on alt-üles lähenemisviis ja partnerluspõhimõte vähem 
omaks võetud kui vanades liikmesriikides.  
 
Asjaosaliste kaasatuse määr on märgatavam pigem väljatöötamise ja planeerimise etapi 
tegevustes kui rakendus- ja teostusmehhanismide puhul. See pikendab üldjuhul planeerimist 
lühiajalises plaanis ning ei aita kaasa dialoogile ega poliitiliste visioonide selgele jagamisele, 
samal ajal kui õnnestumisi esineb siis, kui asjaosaliste roll on kõigis poliitika etappides 
ennetavam ja asjakohasem.  
 
Mis puutub asjaosaliste kategooriatesse, siis mängivad rannikualade kohalikud ametiasutused 
tavaliselt rannikuturismi alases partnerluses kõige aktiivsemat rolli. Partnerluses osalevad 
tavaliselt piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused, erasektor ja keskkonnaühendused. 
Uuenduslikum lähenemine rannikuturismile nõuaks ka keskkonnaorganite, merega seotud 
tootmisvaldkondade esindajate, ekspertide ja kultuurivaldkonna asjaosaliste ning 
merendushuvilise teadusringkonna kaasamist. 
 
Eravahendite kaasamise mõju endiselt nõrk  
Riikide osamaksed katavad keskmiselt suurema osa projekti kogukuludest eesmärgi 2 
piirkondades; teisest küljest tasuvad eesmärgi 1 piirkondades ELi fondid suurema osa 
kaasfinantseeritavatest turismiprojektidest. ELi kaasfinantseerimine moodustab suurima osa 
vaid infrastruktuuriprojektide puhul, mis aga sageli kuuluvad transpordi- ja 
keskkonnasekkumiste hulka või kunsti- ja kultuuripärandi taastamise ja väärtustamise meetmete 
alla.  
 
Erasektori osalemine on endiselt üsna marginaalne: enamikus kohtades on olnud erasektori 
vahendeid üsna raske turismiprojektidesse kaasata. 
 
Enamasti taotleb erasektor riiklikest vahenditest abi erainvesteeringutega seotud vajaduste 
toetamiseks. Muude sidusrühmade puhul on konkreetse eesmärgi edendamine ainus sekkumiste 
kavandamisel ettenähtud panus, ehkki ühised jõupingutused piirkonna atraktiivsuse 
suurendamiseks võivad sekkumiste killustatust vähendada. 
 
Juhtumiuuringute tulemused tõendavad, et äriühingute otsese toetamise korral soositi 
kaasfinantseeritavate investeerimisprojektide väljavalimisel tootmist, mõnikord teenusesektori 
arvel. Lisaks sellele on uutes liikmesriikides olnud eraõiguslike ettevõtete osalemine üsna nõrk, 
seda osaliselt turismiettevõtete madala assotsieerumistaseme tõttu.  
Strateegilisem lähenemisviis nõuaks jõupingutusi, julgustamaks ettevõtjaid ja erasektorit 
investeerima, mitte lihtsalt riiklikke toetusi vastu võtma. Avaliku ja erasektori partnerluse 
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peamine väljakutse on leida jätkusuutlikke ja tõhusaid moodusi erasektori investorite 
innustamiseks.  
 
Kohaliku majanduse taaselustamine 
Liiga vara on veel arutada struktuurifondide mõju piirkondlikule majanduskasvule 
rannikualadel ajavahemikul 2000–2006. Üldiselt sõltub mõju majanduskasvule uuritava 
piirkonna iseärasustest. Kui rannikuturism ja piirkondlik turism ühtivad, avaldavad 
struktuurifondid väga tõhusat majanduslikku mõju. Nagu on hästi teada, suurendab nõudlust 
rannikuturismi järele eelkõige kasutada jääva sissetulekuosa kasv ning seepärast võib 
struktuurifondide positiivne mõju avaldada rannikuturismile kaudselt positiivset toimet pigem 
nõudluse kui pakkumise kaudu. Hea planeerimine ja haldus mõjutavad samuti struktuurifondide 
mõju majanduskasvule: mida tihedamalt on struktuurifondide mehhanism integreeritud 
piirkonna haldussuutlikkusse, seda tugevam on mõju piirkonna majanduskasvule.  
 
Juhtumiuuringute tulemused näitavad samuti, et rannikuturismi valdkonna sekkumised 
mõjutavad positiivselt tööhõive dünaamikat, luues valdkonnas töökohti. Sisemaa piirkondades, 
mis kannatavad maaelu ja tööstuse taandarengu all, võib rannikuturism meelitada töötajaid 
languses olevatest sektoritest üle tulema. Ent oluline küsimus, millega tuleb tegelda, on uute, 
turismi valdkonnas rannikualadel loodud töökohtade laad. Turismi arengut iseloomustab 
märgatav osalise tööajaga hooajatöö ja üldised paindlikud töötingimused. Enamasti saavad 
turismi valdkonna töövõimalustest kasu noored ja madalama kvalifikatsiooniga töötajad 
(kelnerite, kokkade, baarmenite, meelelahutustöötajate, organisaatorite, spordiinstruktoritena). 
Selle taustal kasutatakse struktuurifonde ka tööhõive kvaliteedi parandamiseks turismisektoris, 
sest kohalikud poliitikakujundajad on tööhõive kvaliteedi probleemide pärast väga mures.  
 
Mitmekesistamine hooajalisuse vähendamiseks 
Alternatiivsete turismiliikide edendamine ja turismiteenuste pakkumise mitmekesistamine 
kujutavad endast rannikualade poliitika peamist väljakutset. Mitmekesistamine võib suurendada 
rannikualade sihtkohtade atraktiivsust ja võimaldada neile enamat kui traditsiooniline mudel 
„päike, meri ja liiv”. Alternatiivsed turismiliigid võivad aidata kaasa hooaja pikendamisele, 
millel on palju häid külgi, kaasa arvatud: 

• uued tuluallikad, mis suurendavad majanduskasvu ja tööhõivet; 
• keskkonnaalase, majandusliku ja sotsiaalse surve, mida põhjustab turismitegevuse 

koondumine mõnekuulisesse perioodi aastas, vähendamine; 
• uute tegevuste juurutamine, mis toetavad piirkonna pärandi säilitamist ja arendamist. 

 
Struktuurifondide kogemustest tulevad esile mõned huvitavad lahendused: 

• uuenduslik strateegia taotleb integreeritud turismiteenuste edendamist, mis suudavad 
ühendada ranniku sisemaa ja eri piirkondadega; 

• ajalooline pärand ja kultuuriturism annavad võimaluse diferentseerida turismiteenuste 
pakkumist rannikulinnades, mis on olnud minevikus tööstuslinnad, ning kujundada 
ümber piirkonna identiteeti ja eripära, muutes rannikukuurordid väärtusliku pärandiga 
mereäärseteks linnadeks; 

• edendatud on alternatiivseid turismiliike (nt eri kliendibaasile suunatud äriturism koos 
messide ja konverentsidega);  
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• piirkondades, mida iseloomustab traditsiooniliselt päikesele, merele ja liivale tuginev 
ärimudel, on tehtud jõupingutusi turismiteenuste täiustamiseks ja edasiarendamiseks; 
teenused hõlmaksid mitmeid väärtust lisavaid vabaajategevusi, nagu sport, 
terviseteenused ja spaad, golf, purjetamine, vanematele inimestele mõeldud turism, 
teemapargid, koosolekud, konverentsid jms. 

 
Säästev areng on poliitika prioriteet 
Struktuurifondid on avaldanud positiivset mõju keskkonnateadlikkuse tõstmisele ja säästva 
arengu eesmärkide levitamisele regionaalplaneerimises, seades säästva arengu küsimuse 
üldiseks valdkondadevaheliseks prioriteediks. 
 
Looduslike sihtpunktidena on saared ja rannikualad kliimast tingitud keskkonnamuutustele 
kõige vastuvõtlikumad, mis võib kaasa tuua turismialaste valikute ja tegevuste 
ümberkujundamise.  
 
Probleemi lahendamiseks teeb Maailma Turismiorganisatsioon (WTO) ettepaneku võtta 
kasutusele tasakaalustatud lähenemisviis, mis põhineb leevendamise (s.t tegevustel, mis 
vähendavad kliimamuutusi soodustavaid tegureid ja leevendavad seega nende mõju) ja 
kohanemise põhimõttel (s.t vajalike sammude astumisel kliimamuutuste tagajärgedega 
toimetulekuks). 
 
Järeldused 
Kirjanduse läbivaatamisel saadud tõendid ja juhtumiuuringute analüüs näitavad, et: 

• viimasel programmitööperioodil toetas Euroopa Regionaalarengu Fond piirkondlike 
rakenduskavade raamistikus märkimisväärselt sekkumisi rannikuturismi valdkonnas; 

• hooajaliste mõjude vähendamine, säästev areng ja teenuste mitmekesistamine on 
rannikuturismi valdkonna tulevased väljakutsed; 

• struktuurifondid avaldavad rannikuturismile kõige märgatavamat mõju 
institutsioonilise ülesehituse ja suutlikkuse parandamise kaudu; 

• vanades liikmesriikides näib partnerluspõhimõte olevat nii programmitöösse kui ka 
projektide väljatöötamisse integreeritud komponent, samal ajal kui uutes 
liikmesriikides peab sidusrühmade laialdane kaasamine alles saama normiks; 

• ühtekuuluvuspoliitika raamistikus toimunud sekkumised võimaldasid tuua esile 
vajaduse integreeritud lähenemisviisi järele rannikualade haldamisel ja 
planeerimisel, eelkõige seoses keskkonnakaitsega (ranniku erosioon ja bioloogiline 
mitmekesisus); 

• riiklikud ja piirkondlikud rahastajad panustavad suurel määral 
kaasfinantseeritavatesse struktuurifondide sekkumistesse, innustades erainvestoreid, 
mis on enamikus piirkondades (eelkõige maapiirkondades) keeruline; 

• väikesaared ja äärepoolseimad piirkonnad on alad, kus struktuurifondide mõju 
kohaliku majanduse elavdamisele on kõige märkimisväärsem; 

• pakutavate teenuste diferentseerimine on peamine turismi hooajalisuse 
vähendamiseks kasutatav strateegia; 

• piirkonna looduslikke eeliseid ei peeta enam piiranguks, vaid lisandväärtuseks 
turismiteenuste pakkumisel. 



Poliitikaosakond B: struktuuri- ja ühtekuuluvuspoliitika 

PE 397.260 viii

Soovitused 
 
Euroopa Komisjon 
Uuel programmitööperioodil peaksid ELi poliitika eesmärgid olema järgmised: 

• struktuurifondidest rahastatavate rannikuturismi valdkonna sekkumiste integreerimine 
laiematesse raamistikesse, eelkõige merenduspoliitikasse, rannikuvööndi kompleksse 
majandamise strateegiasse, üleeuroopalisse transpordivõrku ja Natura 2000 
keskkonnapoliitikasse; 

• integreeritud lähenemisviisi väljatöötamine eri poliitikavaldkondi hõlmavate, kuid 
konkreetselt rannikualadele suunatud sekkumiste põhjalikuks haldamiseks; 

• hindamis- ja seiretegevuse edendamine, et kontrollida säästva arengu põhimõtte 
kohaldamist rannikuturismi valdkonna sekkumiste puhul.  

 
Liikmesriigid ja rannikualad 
Otsustajad peaksid riigi ja piirkonna tasandil: 

• edendama üleminekut investeeringutelt materiaalsesse infrastruktuuri turismiala 
rajamisse toodete ja teenuste mitmekesistamisele turismiala kujundamise abil. Seda on 
võimalik saavutada: 
– täiendades traditsioonilisi „päikest, merd ja liiva” hõlmavaid tooteid merega seotud 

vaba aja veetmise võimalustega (nt kalastamine või sukeldumine); 
– luues teemamarsruute ja -radu, mille eesmärk on avastada sisemaa piirkondlik 

pärand (nt kohalikud toidud);  
– muutes ajaloolised tööstuslinnad ja -asulad nende arhitektuurilise ja kultuurilise 

eripära edendamise abil turismisihtkohtadeks; 
– kaaludes võimalusi teenuste spetsialiseerimiseks ja majutuse pakkumiseks äriasjus 

reisivate klientide ligimeelitamiseks; 

• investeerides projektide nähtavusse, profiili ja toimimisse, et muuta erasektor riiklikest 
vahenditest abisaajast pikaajaliseks investoriks (avaliku ja erasektori partnerlus); 

• võttes omaks globaalse lähenemise turismiturule, et astuda vastu odavatest Euroopa-
välistest sihtkohtadest tulenevale kasvavale konkurentsile; 

• ühendades turismiinfrastruktuuri ja -rajatiste arendamise keskkonnakaitsemeetmetega; 

• töötades välja õppeprogrammid oskustööliste harimiseks, kes tuleksid toime üha 
keerulisema ja mitmekesisema turismivaldkonnaga.
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