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ETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. on seisukohal, et esialgsesse eelarveprojekti kirjendatud regionaalpoliitika summad 
vastavad liidu vajadustele tema püüdlustes vähendada piirkondlikke erinevusi ning järgida 
Lissaboni ja Göteborgi eesmärke; nõuab seetõttu kõikide esialgse eelarveprojekti ridade 
säilitamist või vajaduse korral taastamist;

2. rõhutab Euroopa Parlamendi soovi, et 2008. aasta eelarveprojektis pöörataks erilist 
tähelepanu väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele ning mikroettevõtjatele, 
arvestades nende rolli regionaalarengus;

3. seoses vajadusega noorendada Euroopa ühiskonda, toetab meetmeid, mille eesmärk on 
aidata noori erialase väljaõppega naisi saama füüsilisest isikust ettevõtjateks ja/või asuma 
osalise tööajaga töökohale.

LÜHISELGITUS

Hoolimata finantsperspektiivi ja institutsioonidevahelise kokkuleppe üle peetavate 
läbirääkimiste pikalevenimisest loodab komisjon 2007. aasta juuliks kiita heaks kõik riikide 
strateegilised programmid, vältides sellega ülemääraseid viivitusi, nagu esines eelmise 
programmiperioodi algul. Siinkohal tuleb märkida, et kuigi üldprioriteedid on sätestatud 
asjaomastes määrustes, sõltub rahade täpne jaotamine erinevatele projektidele erinevalt teatud 
muudest poliitikavaldkondadest liikmesriikide strateegilistest raamistikest, mida praegu 
koostatakse ja kinnitatakse koostöös komisjoniga, ning ühenduse vahendite kasutamisest
kokkulepitud rakenduskavade puhul.

Komisjon tuletab oma 2008. aasta esialgse eelarvestuse aruandes1 meile meelde, et „kõik 
tõukefondide ja ühtekuuluvusfondiga seotud arvnäitajad tulenevad õiguslikul alusel otsustatud 
rahastamispaketist ning on täielikult kooskõlas institutsioonidevahelise kokkuleppe 
ülemmääradega”. Seepärast on komisjon oma eelarvesätete koostamisel hinnanud 
eelarvevajadusi, võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 2005. aasta otsuseid, finantsperspektiivi 
(2007–2013) ja institutsioonidevahelise kokkuleppe sätteid, programmitöö perioodil (2000–
2006) alustatud ja hetkel käimasolevate projektide osas tasuda olevaid summasid ning jooksva 
perioodi arvatavaid nõutavaid ettemakseid. Niisiis suurenevad tõukefondide kulukohustused 
2008. aastal 0,9%2 ja maksed 3,2%3, samas kui ühtekuuluvusfondi kulukohustused4 ja 
maksed5 suurenevad vastavalt 14,4% ja 36%. Tuleks märkida, et üks rubriigi 1b eelarverida 
jääb struktuuri- ja ühtekuuluvuspoliitika valdkondadest välja. See on Euroopa naabruse ja 

  
1 SEK(2007)0500.
2 € 38.734 .000.000.
3 € 33.894.000.000.
4 € 8.155.000.000.
5 € 6.728.000.000.
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partnerluse instrumendi (ENPI) eelarverida, kus rubriigi vahenditest toetatakse piiriülest 
koostööd. See kuulub välispoliitika valdkonda. Jätkuv vajadus eelarvedistsipliini järele ja 
üleeuroopaline tagasiminek avaliku sektori investeeringutes on nihutanud rõhuasetuse 
vajadusele luua tingimused, mis osutuvad vajalikuks seoses: loodud töökohtade netomäära 
kavadega, 
Ø sotsiaalse tõrjutusega tegelemisega,
Ø teadmistepõhise majanduse arendamisega.

Tegemist on selle lähenemisviisiga, mis on kohandatud 27liikmelise Euroopa uute 
tingimustega ning mis saab olema mõõdupuuks regionaalpoliitika edukuse mõõtmisel aastatel 
2008–2009 toimuval väga olulise vahekokkuvõtte koostamisel. 2008. aastal hakkab komisjon 
tähelepanelikult jälgima programmitöö perioodi (2000–2006) ning programmide ja projektide 
lõpetamist, samuti hinnatakse sel perioodil poliitikavaldkonna poolt avaldatud mõju. Sellega 
samaaegselt tagatakse, et programmides võetakse täielikult arvesse majanduskasvu ja 
tööhõive tegevuskava prioriteete.

Komisjon teatas1, et nagu ka 2007. aastal, on kulukohustuste assigneeringute jaotamine 
esialgne ning põhineb programmitöö perioodi (2000–2006) varasematel andmetel. Siiski on 
Euroopa Komisjon ilmselgelt ainus institutsioon, kel on juurdepääs vajalikule teabele täielike 
eelarve vajaduste kohta ja seepärast teeb arvamuse koostaja ettepaneku, et kõik nõukogu poolt 
oma eelarveprojekti tehtud põhjendamatud muudatused peab Euroopa Parlament koheselt ära 
parandama.

Komisjon teatas samuti, et rahvastiku vananemine, eriti mõnedes piirkondades ja isegi 
liikmesriikides, on väheneva sündivuse tõttu muutunud üheks olulisemaks väljakutseks 
tuleviku Euroopale. Seetõttu on oluline edendada perekondlikke väärtusi ja aidata noori 
perekondi töö- ja perekohustuste ühendamisel.

  
1 SEK(2007)0500.


