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 ET 

ETTEPANEKUD 

Regionaalarengukomisjon kutsub vastutavat laienenud liidu poliitiliste väljakutsete ja 
eelarvevahendite (2007–2013) ajutise komisjoni üles lisama oma resolutsiooni ettepanekusse 
järgmisi ettepanekuid: 

1. võtab arvesse, et Euroopa regionaalpoliitika on hädavajalik vahend, mis võimaldab liidul 
võtta meetmeid, et vähendada sügavaid erinevusi regioonide vahel, stimuleerida kasvu ja 
konkurentsivõimet, samuti arendada ning edendada oma kontseptsiooni salliv-hoolivast 
ühiskonnast, millel on solidaarsusel rajanevad ühised huvid. On veendunud, et ühismeede 
on Euroopa tasemel säästlik, kuna see võimaldab mastaabisäästu rakendamist, menetluste 
otstarbekohastamist, ja vahendite ühendamist, eriti piiriülese koostöö raames. Tugeva 
hästirahastatud Euroopa regionaalpoliitika olemasolu on vältimatu eeltingimus, et liit 
suudaks tulla toime järjestikuste laienemistega; 

2. kordab regionaalpoliitika, transpordi ja turismikomisjoni ettepanekuid oma 18. märtsi 
2004. a arvamuses Euroopa Komisjoni teatise Ühise tuleviku ülesehitamine: laienenud 
liidu poliitilised väljakutsed ja eelarvevahendid1 kohta ning eriti asjaolu, et see: 

– toetab materiaalsesse ja inimkapitali investeerimise taset, nagu Euroopa Komisjon 
teeb ettepaneku oma teatises Ühise tuleviku ülesehitamine: laienenud liidu poliitilised 
väljakutsed ja eelarvevahendid (2007-2013) kasvu ning tööhõive ühtekuuluvuse 
raames, ja tervitab eriti Euroopa Komisjoni rõhuasetust inimressursside 
tugevdamiseks, et parandada kasvu- ning konkurentsivõimet; 

– palub Euroopa Komisjonil arendada arengueesmärke ja -näitajaid vastavalt Euroopa 
Ülemkogu Lissaboni ja Göteborgi kohtumiste järeldustele. Need eesmärgid ja näitajad 
peaksid olema mõõdetavad ning konkreetsed, omama majanduslikku, sotsiaalset ja 
keskkonnamõõdet ning olema tõukefondide nii regionaal- kui riiklike programmide 
täisosaks; 

– nõuab seepärast, et finantsperspektiivi ülemmääraks tuleb Euroopa Komisjoni 
ettepanekul kehtestada 1,24% rahvamajanduse kogutulust, et tagada piisavad vahendid 
regionaal- ja tõukefondide ning elutähtsate üleeuroopaliste transpordiprojektide jaoks. 

3. hindab äärealade soodustamiseks tehtud rahalisi jõupingutusi, eesmärgiga hüvitada 
raskusi, millega nad põrkuvad kokku siseturuga ühinemisel; 

4. juhib tähelepanu toetuse andmise tähtsusele hõreda asustusega piirkondadele ning erilises 
olukorras olevatele saare- ja mägi piirkondadele; 

5. tervitab programmide URBAN ja Equal süvalaiendamist, mille toob kaasa vahendite 
suurendamine linnadele ja linnaaladele ning parandab linnade ja piirkondlike 
ametivõimude omavahelise koostöö võimalusi; 

6. märgib Euroopa Komisjoni tehtud ettepanekus, et vahendite ülemmäär peaks olema 
1,24% rahvamajanduse kogutulust, nõustub Euroopa Komisjoniga, et ettepanekus pakutud 
nende vahendite kasutuse suurenemine on hädavajalik, kui liit tahab täita oma kohustused 
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ja edaspidi vältida avalikkuse Euroopaga seotud lootuste purunemist. 

7. on teadlik, et finantsvahendeid peab kasutama tõhusalt, kuid samal ajal juhib tähelepanu 
sellele, et ELi ühtekuuluvus- ja struktuuripoliitika on viimastel aastatel aidanud selgelt 
saavutada Euroopa lisandväärtust ja on alati olnud toeks täiendavate finantsvahendite 
muretsemisel piirkondadele. 

8. tervitab asjaolu, et nii IPA1 kui ENPI2 sisaldavad erikomponenti piiriülese koostöö 
edendamiseks, et suurendada majanduse säästvat arendamist, pidada rangelt lugu 
keskkonnaalastest piirangutest ja edendada demokraatiat; 

9. nõuab, et Euroopa Komisjon jälgiks hoolega statistilise efekti alla kannatavate 
piirkondade arengut või taandarengut ja koostaks parlamendile nende piirkondade 
olukorda käsitleva üksikasjaliku aastaraporti; 

10. rõhutab, et statistilise efekti tõttu kannatavad piirkonnad vajavad ja peavad jätkuvalt 
saama asjakohast ELi toetust; ükski piirkond ei tohi tunda end "kaotajana laienemise 
tõttu"; 

11. tervitab kasvukohandusfondi loomist, mis peaks liidul võimaldama astuma viivitamatuid 
ja tõhusaid samme, et kiirendada edu saavutamist eesmärkide osas, milleni jõudmine on 
jäänud kavandatust hilisemaks. Palub Euroopa Komisjoni iga ettepaneku puhul vahendite 
ümberpaigutamiseks võtta iseäranis arvesse piirkondi, mis kannatavad statistilise efekti 
tõttu ja rõhutab lisaks, et otsused ümberpaigutuseks langetatakse kaasotsustamismenetluse 
teel, niivõrd kui need kahjustavad parlamendi ja nõukogu seatud prioriteete; 

12. märgib, et tulevikus saab tõukefondide finantsjuhtimine olema proportsionaalsem ja 
detsentraliseeritum, seeläbi nihkub enam vastutust hea finantsjuhtimise eest 
liikmesriikidele ja piirkondadele. Ärgitab Euroopa Komisjoni tegema pingutusi 
menetluste otstarbekohastamiseks, halduskulude kärpimiseks ja otsuste langetamise 
kiirendamiseks. Nõuab siiski Euroopa Komisjonilt läbipaistvuse tagamiseks parlamendi 
teavitamist igast riikliku või piirkondliku finantskontrollimenetluse käigus tuvastatud 
puudusest, samuti meetmetest, mida komisjon on võtnud olukorra parandamiseks. 

13. ärgitab Euroopa Komisjoni võtma erimeetmeid ümberkorraldatud Euroopa Sotsiaalfondi 
raames, et parandada sisserännanute sotsiaalset lõimumist ja suurendada nende ligipääsu 
tööturule, mis võimaldab kolmandatest riikidest pärit erineva kultuurilise, usulise, 
keelelise ja etnilise taustaga inimestel osaleda igakülgselt Euroopa ühiskonnas; 

14. kutsub Euroopa Komisjoni üles astuma samme kindlustamaks, et ühtekuuluvus- ja 
struktuuripoliitikat ei hakataks kärpima teiste poliitikavaldkondade kasuks; 

15. kutsub Euroopa Komisjoni üles tundma muret, et peetaks kinni ajakavast ja et 
ühtekuuluvus- ja struktuuripoliitika uute programmidega saaks algust teha õigeaegselt 
2007. aastal. 

                                                 
1 Ühinemiseelne rahastamisvahend. 
2 Euroopa naabrus- ja partnerluspoliitika rahastamisvahend. 
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