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ETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. on seisukohal, et ELi regionaalpoliitika on paljude aastate vältel Euroopa üldsusele oma 
ainulaadset Euroopa lisandväärtust näidanud, edendades tõhusalt majanduslikku ja 
sotsiaalset ühtekuuluvust kogu ELis, aidates samal ajal kaasa Lissaboni strateegia kasvu ja 
töökohtade loomise eesmärkide saavutamisele; on seega vastu kõikidele selle ühenduse 
poliitika taasriigistamise katsetele; kinnitab oma ammust seisukohta, et 
ühtekuuluvuspoliitika peaks hõlmama kogu ELi territooriumi ning et suurem osa 
kättesaadavatest rahalistest vahenditest peaks olema suunatud vähemarenenud piirkondade 
vajadustele;

2. on seisukohal, et piisavate rahaliste vahendite tagamine pärast 2013. aastat on asendamatu 
võimaldamaks ühtekuuluvuspoliitikal mitte ainult jätkata tavapäraste ülesannete edukat 
täitmist, vaid ühtlasi tegelda mitmete uute olulise piirkondliku mõjuga globaalsete
väljakutsetega, näiteks kliimamuutused ja demograafilised muutused, energiatõhusus ja 
linnadesse koondumine, nagu on täpsustatud komisjoni neljandas aruandes majandusliku 
ja sotsiaalse ühtekuuluvuse kohta (KOM(2007)0273); on seega seisukohal, et ELi SKTst 
0,35 % eraldamine on selle poliitika rahastamiseks ebapiisav;

3. rõhutab struktuurifondide rakendamise menetluste lihtsustamise vajadust eriti juhtimise ja 
kontrollisüsteemide puhul; märgib, et süsteemi keerukus on teatud määral süüdi 
liikmesriikide poolses olemasolevate vahendite kehvas ärakasutamises; palub komisjonil 
edasise viivituseta esitada konkreetsed ettepanekud asjakohaste menetluste 
lihtsustamiseks, mis tuleks kohe rakendada; 

4. märgib, et komisjon on esmakordselt asunud süstemaatiliselt hindama 2000.–2006. aasta 
tegevuskavade tõhusust; ootab suure huviga selle hindamise tulemusi, mis on tõsiseks 
katseks mõõta ühtekuuluvuspoliitika meetmete tõhusust; märgib siiski, et positiivsete 
mõjude, mida ühtekuuluvuspoliitika tegelikkuses on toonud, täielik hindamine on 
äärmiselt keeruline, kuna neid ei saa mõõta ainuüksi majanduslike näitajatega;

5. tunnistab, et praegune finantskriis on oluliselt muutnud majanduslikku ja rahalist olukorda 
paljudes liikmesriikides; märgib, et selle kriisi tagajärjel on riikide 
investeerimisprioriteedid muutunud ja seetõttu võidakse mitmeid tegevuskavasid 
kohandada; rõhutab tõsiasja, et liikmesriigid võivad ühtlasi silmitsi seista 
likviidsusprobleemidega, mis ei lase neil tagada riigi osamaksete tasumist 
struktuurimeetmete ja kavade rakendamiseks; nõuab tungivalt, et komisjon teeks tihedat 
koostööd liikmesriikidega ühises pingutuses Euroopa majanduse taaskäivitamiseks; 
ühtlasi palub komisjonil esitada ettepanekud vajalike muudatuste tegemiseks 
olemasolevas 2007.–2013. aasta struktuurifondide õiguslikus raamistikus;

6. soovitab territoriaalse ühtekuuluvuse kontekstis Euroopa piirkondliku koostöö eesmärgi 
olulist tugevdamist nii poliitika kui rahaliste vahendite osas ning soovitab järgmiseks 
programmiperioodiks tagada lisarahastamine; tervitab komisjoni hiljutisi pingutusi 
piirkondliku koostöö tugevdamisel riikidevaheliste koostööstruktuuride loomise kaudu 
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nende riikide jaoks, kes seisavad silmitsi samalaadsete probleemidega; võtab suure huviga 
teadmiseks Läänemere strateegia, mis näitab, et samalaadseid strateegiaid võib tulevikus 
kaaluda ka muude piirkondade jaoks; 

7. tuletab meelde, et läbirääkimistel 2007.–2013. aasta struktuurifondide määruste üle esitas 
parlament mitteametliku kolmepoolse kõneluse kontekstis ettepaneku kasutamata 
vahendite, mis lähevad N+2 / N+3 reegli tõttu kaotsi, ümberjaotamise kohta ühenduse 
ühtekuuluvuspoliitika eelarvele (eelarverida 1b) ja muudele tegevuskavadele, mille 
vahendid suuremas osas ära kasutatakse; kahetseb sügavalt, et nõukogu tookord seda 
ettepanekut ei kaalunud; palub komisjonil oma eelseisvas vahekokkuvõttes parlamendi 
ettepanekule vastata ning esitada konkreetsed ettepanekud nimetatud vahendite 
ümberjaotamise kohta. 
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