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LÜHISELGITUS

Vastuseks ülemaailmsele finantskriisile on komisjon esitanud liikmesriikidele Euroopa 
majanduse elavdamise kava. Pärast seda, kui ELi riigipead ja valitsusjuhid kinnitasid, et 
reageerida on vaja kooskõlastatult, avaldas komisjon 26. novembril 2008 teatise pealkirjaga 
„Euroopa majanduse taastamise kava”; selles täheldatakse, et ühtekuuluvuspoliitika annab 
olulise panuse avaliku sektori investeeringutesse nii liikmesriikide kui ka piirkondlikul 
tasandil ning sellel peaks olema praeguses kriisiolukorras majandust elavdav mõju. 

Euroopa majanduse taastamise kavas tehakse eelkõige ettepanek võtta meetmeid Lissaboni 
strateegia prioriteetsetes valdkondades, et saavutada majanduskasv ja tööhõive eesmärgid. 
Kõikide kasutatavate vahenditega püütakse täita nimetatud eesmärki ja saavutada kiiremini 
tulemusi. Seega on Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kohaldamisala 
laiendamine ja Euroopa Sotsiaalfondi suurem paindlikkus mõeldud eelkõige selleks, et 
reageerida mitmetele sotsiaalsetele ja majanduslikele hädaolukordadele, kus vajatakse abi. 
Oleme veendunud, et mida rohkem meetmed ja kohaldamisala üksteist täiendavad, seda 
parem on tulemus.

Euroopa Sotsiaalfond toetab poliitikat ja prioriteete, mille abil püütakse teha edusamme 
täieliku tööhõive saavutamisel, töö kvaliteedi ja produktiivsuse parandamisel ning sotsiaalse 
kaasatuse ja ühtekuuluvuse edendamisel, ning tal on keskne roll Euroopa majanduse 
taastamise kavas ettenähtud meetmete elluviimisel.

Kuna uute rahaliste vahendite kättesaadavaks tegemist ega kohapealseks tegevuseks vajalikke 
suuniseid ei ole ette nähtud, on eriti oluline kasutada täiel määral ära kogu Euroopa 
Sotsiaalfondi potentsiaali, et lahendada praeguse finantskriisi ja majandussurutise tulemusena 
tekkivaid probleeme töötuse vastu võitlemisel ja seoses kiiresti suureneva konkurentsisurvega 
Euroopa majandusele.

Komisjoni ettepanekuga püütakse eespool kirjeldatud olukorras lihtsustada Euroopa 
Sotsiaalfondi kaasrahastatavate vahendite juhtimist ja kasutamist reguleerivaid meetodeid, et 
soodustada olemasolevate vahendite tulemuslikumat, tõhusamat ja kiiremat kasutamist, 
eesmärgiga aidata majanduskriisiga võitlevaid liikmesriike ja piirkondi.

Tuleks rõhutada, et Euroopa Parlament ja regionaalarengukomisjon on korduvalt märkinud, et 
lihtsustamine on struktuurifondide juhtimise ja rakendamise parandamisel otsustava 
tähtsusega.

Tasub meenutada, et kontrollikoja aastaaruandes 2007. aasta eelarve täitmise kohta on samuti 
esitatud soovitus, mille kohaselt väärib tähelepanu „abikõlblike kulude arvutusbaasi 
lihtsustamine ja ühekordsete või kindlasummaliste maksete osakaalu suurendamine 
„reaalsete kulude” hüvitamise asemel”1.

                                               
1 Euroopa Liidu Teataja – C 286, 51. köide, 10.11.2008, „Euroopa Kontrollikoja aastaaruanne 2007. eelarveaasta eelarve 
täitmise kohta koos asutuste vastustega”, 2. peatükk, punkt 2.42.
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Kaudsete kulude jaoks on Euroopa Sotsiaalfondist olnud võimalik teha kindlasummalisi 
makseid alates 2007. aastast; ühekordsete maksete tegemine ei ole aga Euroopa Sotsiaalfondi 
eeskirjade kohaselt veel lubatud.

Sellega seoses on kõnealuse ettepaneku eesmärk laiendada kindlamääralist rahastamist ka 
otsekuludele, laiendada kohaldamisala standardiseeritud kuluühikute astmikule ja võimaldada 
ühekordsete maksete süsteemide kasutamist.

Komisjoni ettepanek järgib seega regionaalarengukomisjoni poolt juba tehtud ettepanekuid, 
kui arvestada, et see on koostatud eesmärgiga vastata liikmesriikide asjaomaste osaliste 
huvidele.

Kuna esitatud ettepanekuid on vaja viivitamata rakendada, paluti Euroopa Parlamendil võtta 
oma seisukoht vastu nii kiiresti kui võimalik. Euroopa Parlament ei ole kunagi taganenud oma 
poliitilisest vastutusest. Eespool toodut arvesse võttes soovib Euroopa Parlament tagada, et 
menetlus edeneks kiiresti ja kodanikud saaksid vastavalt ettepanekuga taotletule sellest tõelist 
kasu, ning hoidub esialgu uute ettepanekute ja muudatusettepanekute esitamisest, olgugi et 
kõnealune teema on tekitanud väga mitmesuguseid seisukohti. Samas on ta hästi teadlik 
vajadusest alustada selles varajases etapis kõnealuse fondi hindamise protsessi koostöös 
komisjoniga, et korraldada esimesel võimalusel selle täiendav läbivaatamine.

Regionaalarengukomisjon kiidab seetõttu komisjoni ettepaneku heaks.

******

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval tööhõive- ja sotsiaalkomisjonil teha ettepanek 
kiita komisjoni ettepanek heaks.
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