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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 2009. aasta üldeelarve projektis pöörataks erilist 
tähelepanu väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele ning mikroettevõtjatele, 
arvestades nende rolli regionaalarengus;

3. kutsub komisjoni üles algatama katseprojekti, et testida romi kogukondade koolituse ja 
hariduse uut lähenemisviisi, alustades eelkooliealiste lastega, jätkates noorte emade 
täiendkoolitusega ning hõlmates täiskasvanute koolitust ja haridust, võimaldades seeläbi 
olla romidel oma arengus teistest sõltumatu; soovitab, et see katseprojekt põhineks 
praegusel arusaamal romi kogukondade probleemidest Euroopa Liidus ning oleks 
rõhuasetusega sellega seotud parimate menetluste komplekssel ja sünergilisel kogumil. 

LÜHISELGITUS

2008. aasta esimese kvartali lõpus suutis Euroopa Komisjon kiita heaks kõik riikide 
strateegilised raamistikud, vähendades sellega ülemääraste viivituste ohtu, nagu esines 
eelmise programmiperioodi algul. Siinkohal tuleb märkida, et kuigi üldprioriteedid on 
sätestatud asjaomastes määrustes ja vahendid jaotati 27 liikmesriigi vahel programmiperioodi 
algusele eelneval aastal1, sõltub rahade täpne jaotamine erinevatele projektidele erinevalt 
teatud muudest poliitikavaldkondadest liikmesriikide strateegilistest raamistikest ning 
ühenduse vahendite kasutamisest kokkulepitud rakenduskavade puhul.

Seetõttu tuletatakse 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 perioodi (2000–2006) lõpetatavate projektide osas tasuda olevaid 
summasid ning jooksva perioodi arvatavaid nõutavaid ettemakseid. Seega struktuurifondide 
2009. aasta kulukohustused suurenevad 2,5% võrra 48 413,9 miljoni euroni, samas kui 
maksed vähenevad 13,9% võrra 34 914,1 miljoni euroni.

Jätkuv vajadus eelarvedistsipliini järele ja üleeuroopaline tagasiminek avaliku sektori 
investeeringutes on nihutanud rõhuasetuse vajadusele luua tingimused, mis osutuvad 
vajalikuks seoses:

                                               
1 2005. aasta detsembri Euroopa Ülemkogu
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 loodud töökohtade netomäära kavadega, 
 sotsiaalse tõrjutusega tegelemisega,
 teadmistepõhise majanduse arendamisega.

Selles osas teatab Euroopa Komisjon1, et perioodil 2007–2013 on oodata 775 000 
lähenemiseesmärgi ning konkurentsivõime ja tööhõive eesmärgi kohase brutotöökoha 
loomist.

Tegemist on selle lähenemisviisiga, mis saab olema mõõdupuuks regionaalpoliitika edukuse 
mõõtmisel 2009. aastal toimuval vahekokkuvõtte koostamisel ning kavandatud katseprojekti 
tuleb vaadelda sotsiaalse tõrjutuse probleemiga tegelemise kontekstis.
2009. aastal jälgis komisjon tähelepanelikult programmitöö perioodi (2000–2006) ning 
programmide ja projektide lõpetamist, samuti hindas sel perioodil poliitikavaldkonna poolt 
avaldatud mõju. Meile öeldi, et Euroopa Regionaalarengu Fondi esimese ja teise eesmärgi 
võrdlusperioodil saavutasid piirkonnad väga hästi oma kasvu ja lähenemise eesmärgid. Eriti 
esimese eesmärgi piirkondade SKT kasvas EL-15 keskmisest 64%-lt 1995. aastal 70%-ni 
2003. aastal. Nagu ka 2008. aastal, on 2009. aasta 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 hindamiseks ja seepärast teeb arvamuse koostaja ettepaneku, et kõik 
nõukogu poolt oma eelarveprojekti tehtud põhjendamatud muudatused peab Euroopa 
Parlament koheselt ära parandama.

Nagu praktika on näidanud, jaotatakse aastaks eraldatud summa ära aasta algul, mis ei jäta 
parlamendile pea üldse mingit võimalust katseprojektide kavandamiseks. Arvamuse koostaja 
on teadlik mitmetest ebasoodsas olukorras rühmade ja eriti romide hüvanguks Euroopa 
Komisjoni ja liikmesriikide poolt võetud meetmetest. Siiski on ta ka teadlik suhteliselt 
madalast tõhususest ja halvast koordineerimisest üleeuroopalisel tasandil, pidades silmas 
meetmeid, mille eesmärk on aidata kaasa nende inimeste integreerumisele.
ELi regionaalarengu strateegiaga on loodud mitmeid horisontaalpoliitikaid. Romi 
kogukondade areng on selles osas üks olulisemaid. Seda rõhutatakse kõikides liidu olulistes 
riikide strateegilistes raamistikes ning on olemas enam-vähem horisontaalne lähenemine 
sellele konkreetsele probleemile. Samas esineb puudujääke strateegilises koordineerimises 
ning kogemuste ja parimate tavade vahetamises liikmesriikide vahel, kuigi igal riigil, mis 
tegeleb romi kogukonna arengu küsimusega, on oma eripärad, on probleemi põhiolemus 
ikkagi üks ja sama.

Seepärast on katseprojekti eesmärk luua uus lähenemisviis romi kogukondade koolituse ja 
hariduse valdkonnas, alustades eelkooliealiste lastega, jätkates noorte emade 
täiendkoolitusega kuni täiskasvanute koolituse ja hariduseni. Katseprojekt peaks põhinema 
praegusel arusaamal romi kogukondade probleemidest Euroopa Liidus ning olema 
rõhuasetusega sellega seotud parimate menetluste komplekssel ja sünergilisel kogumil. 
Arvamuse koostaja on seisukohal, et seda on võimalik saavutada ainult hästi koordineeritud 
üleeuroopalise lähenemisviisi loomisega.

Lisaks teeb arvamuse koostaja, pidades silmas tehnilise abi rahastamispaketis erandkorras 
kasutada olevat väga väikest varu, ettepaneku vähendada vastava eelarverea (13.03.20) 
                                               
1 SEK(2008)514, lk 42
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kasutada olevaid vahendeid, paigutades 5 miljoni euro suuruse summa uuele eelarvereale, mis 
tuleks luua nimetusega:

Katseprojekt — üleeuroopalised romide integratsiooni koordineerimise meetmed.
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