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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

nõusolekumenetluse ettevalmistamiseks ühenduse strateegiliste suuniste kohta aastateks 
2007–2013 (Ühtekuuluvuspoliitika toetus majanduskasvule ja töökohtade loomisele)
(2006/0000(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni teatist „Ühtekuuluvuspoliitika toetus majanduskasvule ja 
töökohtade loomisele: ühenduse strateegilised suunised, 2007–2013” (KOM(2005)0299);

– võttes arvesse artikleid 23 ja 24 ettepanekus võtta vastu nõukogu määrus, millega nähakse 
ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja 
Ühtekuuluvusfondi kohta, ning võttes arvesse oma 6. juuli 2005. aasta resolutsiooni 
nimetatud ettepaneku kohta1;

– võttes arvesse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa 
Regionaalarengu Fondi kohta koos üldsätetega, ning võttes arvesse oma 6. juuli 2005. 
aasta sellekohast õigusloomega seotud resolutsiooni2;

– võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu määrus, millega asutatakse 
Ühtekuuluvusfond, ning võttes arvesse oma 6. juuli 2005. aasta sellekohast resolutsiooni3;

– võttes arvesse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa 
Sotsiaalfondi kohta, ning võttes arvesse oma 6. juuli 2005. aasta sellekohast õigusloomega 
seotud resolutsiooni4;

– võttes arvesse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa 
piiriülese koostöö rühmituse (EPKR) asutamise kohta, ning võttes arvesse oma 6. juuli 
2005. aasta sellekohast õigusloomega seotud resolutsiooni5;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 158;

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 2005. aasta märtsi kohtumise lõppjäreldusi;

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 23. ja 24. märtsi 2000. aasta Lissaboni kohtumise 
lõppjäreldusi;

– võttes arvesse komisjoni teatist kevadisele Euroopa Ülemkogule – Koostöö 
majanduskasvu ja töökohtade nimel – Lissaboni strateegia uus algus (KOM(2005)0024);

– võttes arvesse majanduskasvu ja töökohtade loomise kompleksseid suuniseid (12. aprill 
2005) (KOM(2005)0141);

– võttes arvesse komisjoni 17. mai 2005. aasta teatist „Kolmas ühtekuuluvuse 

  
1 P6_TA(2005)0277.
2 P6_TA(2005)0279.
3 P6_TA(2005)0278.
4 P6_TA(2005)0281.
5 P6_TA(2005)0280.
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arenguaruanne: Uue partnerluse poole majanduskasvu, tööhõive ja ühtekuuluvuse 
valdkonnas” (KOM(2005)0192);

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 2005. aasta detsembri finantsperspektiivi alase 
kohtumise lõppjäreldusi;

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 15. ja 16. juuni 2001. aasta Göteborgi kohtumise 
lõppjäreldusi;

– võttes arvesse oma soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamist Euroopa Parlamendis 
käsitlevat 13. märtsi 2003. aasta resolutsiooni1;

– võttes arvesse ühenduse soolise võrdõiguslikkuse raamstrateegiat aastateks 2001–2005 
(KOM(2000)0335), komisjoni töökavasid aastateks 2001, 2002, 2003, 2004 ja 2005 
(KOM(2001)0179, KOM(2001)0773, KOM(2003)0098) ning naiste ja meeste 
võrdõiguslikkust Euroopa Liidus käsitlevaid aruandeid aastate 2000, 2001, 2002, 2003, 
2004 ja 2005 kohta (KOM(2001)0179, KOM(2002)0258, KOM(2003)0098, 
KOM(2004)0115 ja KOM(2005)0044);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 161;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45,

A. arvestades, et ühtekuuluvuspoliitika alased suunised on oluline osa Euroopa poliitikast 
ülemaailmsetele väljakutsetele vastamiseks;

B. olles teadlik, et ELi laienemisega 10 (12) uue liikmesriigi võrra on väljakutsed Euroopa 
ühtekuuluvuspoliitikale omandanud täiesti uue iseloomu;

C. tervitab seetõttu kõigi osapoolte valmidust jätkata läbirääkimisi institutsioonidevahelise 
kokkuleppe, määruste ja suuniste üle paralleelselt, et õigusloomeprotsessi võimalikult 
kiirele lõpuleviimisele mitte vastu seista;

D. juhib seejuures tähelepanu, et selline menetlus teeb sotsiaalpartnerite, valitsusväliste 
organisatsioonide, kohaliku omavalitsuse üksuste ja regioonide kaasamise programmi 
kujundamisse tunduvalt raskemaks, kuid just seda soovib Euroopa Parlament tugevdada;

E. ootab, et nõukogu oma Euroopa vastutust tulevikus paremini arvesse võtab;

F. arvestades, et struktuuripoliitika reformi eesmärgiks programmi järgmisel perioodil 
(2007–2013) on tugevam strateegiline suunitlus, et vältida olukorda, kus konkreetsed 
meetmed on üksteisega vastuolus;

G. arvestades, et linnadimensiooni tuleb Euroopa struktuuripoliitikas tugevamalt rõhutada, et 
ühelt poolt võiksid linnastud vastata veel tugevamalt oma võtmerollile Euroopa 
konkurentsivõime suurendamisel ning teiselt poolt oleks võimalik paremini tegeleda 
linnaspetsiifiliste probleemidega nagu sotsiaalne tõrjutus;

H. arvestades, et linna- ja ümbritsevaid maapiirkondi tuleb vaadelda integreeritud 
  

1 ELT C 61 E, 10.3.2004, lk 384.
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majanduspiirkonnana ning need vajavad tugevamalt integreeritud ja sümbiootilist 
arengustrateegiat;

I. arvestades, et Lissaboni strateegia järgimine ei tohi nõrgendada liidu sotsiaalset, 
majanduslikku ja territoriaalset ühtekuuluvust;

J. arvestades, et pidades silmas laienemise läbi tugevalt suurenenud heaolu erinevusi, on 
struktuuripoliitika jaoks ette nähtud vahendid väga piiratud ning seetõttu tuleb nende 
kasutamine kontsentreerida veel tugevamalt kõige hädavajalikumatele ja tõhusamatele 
meetmetele;

K. tervitab tõsiasja, et ühtekuuluvus- ja regionaalpoliitikat koheldakse ühe tervikuna;

L. juhib tähelepanu ühelt poolt liikmesriikide vaheliste erinevuste ning teiselt poolt Euroopa 
regioonide vaheliste erinevuste vähendamise olulisusele;

M. rõhutab piisavate vahendite mõistliku ja õigeaegse eraldamise vajadust, nagu on esitatud 
tema resolutsioonides finantsperspektiivi kohta (8. juuni 2005. aasta resolutsioon 
laienenud liidu poliitiliste väljakutsete ja eelarvevahendite kohta (2007–2013)1

1. detsembri 2005. aasta resolutsioon eelarvemenetluse parandamist ja eelarvedistsipliini 
käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe kohta2 ja 18. jaanuari 2006. aasta 
resolutsioon Euroopa Ülemkogu finantsperspektiivi ja institutsioonidevahelise 
kokkuleppe uuendamist käsitleva seisukoha (2007–2013) kohta3);

N. arvestades, et territoriaalne koostöö on struktuuripoliitika oluline koostisosa, millele tuleb 
eraldada piisavalt rahalisi vahendeid ja mis tuleb kaasata üldisse strateegilisse 
planeerimisse,

1. rõhutab, et komisjoni ettepanek strateegiliste suuniste kohta sätestab ühenduse prioriteedid 
tasakaalustatud, harmoonilise ja säästva arengu edendamiseks ning järgib Lissabonis ja 
Göteborgis seatud eesmärke;

2. on arvamusel, et suunised ei tohi kitsendada määrusi üksikute vahendite kohta, vaid 
peavad üksnes selgitama liidu strateegilisi prioriteete ning juhib sellega seoses tähelepanu 
vajadusele võimaldada regioonidele piisavat paindlikkust, et neil oleks võimalik 
vajadustele regioonides ka spetsiifiliselt reageerida;

3. juhib tähelepanu tööstuspiirkondade, maapiirkondade, linnade ja linnapiirkondade, 
hõredalt asustatud ja äärepoolseimate piirkondade ning saarte, mägipiirkondade ja 
piirialade erinevatele vajadustele;

4. juhib samas tähelepanu sellele, et Lissaboni strateegia rakendamine on eeskätt 
liikmesriikide ülesanne ja et ühtekuuluvuspoliitikat saab kasutada Lissaboni eesmärkide 
saavutamiseks üksnes selle algsete eesmärkide raames;

5. lükkab tagasi vahendite sihtotstarbelise eraldamise Lissaboni eesmärkide saavutamiseks 
ühtekuuluvuspoliitika raames; 

  
1 P6_TA(2005)0224.
2 P6_TA(2005)0453.
3 P6_TA(2006)0010.
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6. juhib tähelepanu sellele, et Euroopa Parlament ei aktsepteeri erinevate õiguslike 
standardite kasutuselevõtmist ühtekuuluvuspoliitika raames;

7. märgib, et nõukogu pakutud erandkorda reegli n+2 rakendamiseks aastani 2010 peetakse 
hädavajalikuks;

8. tervitab tööhõive kasvu sidumist tootluse kasvuga;

9. peab vajalikuks kasutada nappe rahalisi vahendeid intelligentselt, tõhusalt ja 
kontsentreeritult, et saavutada suurim võimalik Euroopa lisaväärtus „kastekannu 
põhimõttel” töötamise asemel;

10. rõhutab veel kord hea partnerluse olulisust kõigi osapoolte vahel ja nõuab selle selget 
sätestamist määrustes ja suunistes ning toetab seega tsiviilühiskonna tugevdamist;

11. kutsub komisjoni üles avaliku ja erasektori partnerlusi rahastamisvahendina ennetavalt 
toetama ja liikmesriike mitte erinevalt kohtlema. Toetab seejuures selgelt võimalusi, mida 
selleks pakuvad JESSICA, JEREMY ja JASPER.

12. tervitab suuniste kontsentreerumist kolmele prioriteedile ja palub selgesõnaliselt kõigi 
kolme prioriteeti puhul naiste ja meeste võrdseid võimalusi alati vastavalt arvesse võtta;

Euroopa ja selle piirkondade atraktiivsuse suurendamine investorite ja tööjõu jaoks
13. toetab otsust jätkusuutliku transpordi infrastruktuuri kohta, mis hõlmab ka raudtee 

infrastruktuuri ja kohaliku ühistranspordi edendamist;
14. eelkõige tuleks välja arendada ka transpordi infrastruktuur endisel ELi välispiiril nüüdsete 

uute liikmesriikidega ning liikmesriikide vahel, kus seda veel piisavalt tehtud ei ole;
15. rõhutab, et säästev areng – eelkõige uutes liikmesriikides – tähendab kooskõla saavutamist 

keskkonnakaitsealaste õigusaktidega, mis käsitlevad vett, jäätmeid, õhku ning looduse ja 
liikide kaitset ning nõuab säästvat ümberkäimist loodusvarade, eelkõige veega;

16. toetab selgesõnaliselt fondide toetuse andmise võimalust säästva energiapoliitika 
valdkonnas ning tervitab selgesõnaliselt taastuvate energiaallikate kasutamist elektri, kütte 
ja transpordi valdkonnas;

17. juhib sellega seoses tähelepanu vajadusele kasutada integreeritud linnaarendust ja 
linnapiirkonna arendust suurema energiatõhususe huvides;

18. nõuab säästva linnaarenduse ning eriti linnade ja ümbritsevate piirkondade vaheliste 
sidemete tugevdamist;

Teadmiste ja innovatsiooni edendamine majanduskasvu huvides
19. tervitab erilist keskendumist teadus- ja arendustegevuse teemale, eelkõige tipptehnoloogia 

klastrite loomise ja VKEde ning side- ja infotehnoloogia valdkonna toetamist;

20. juhib tähelepanu tihedale seotusele teadus- ja arendustegevuse ja inimeste väljaõppe vahel 
ning kutsub komisjoni üles võimaldama lihtsaid ja läbipaistvaid võimalusi integreeritud 
projektide ühiseks rahastamiseks fondide kaudu;

21. kordab nõudmist, et kõik piirkonnad peavad saama avaliku ja erasektori partnerlusprojekte 
teadus- ja arendustegevuse ning side- ja infotehnoloogia valdkonnas viia läbi võrdsetel 
tingimustel;

Rohkem ja paremaid töökohti
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22. rõhutab inimkapitali investeerimise olulisust, pidades seejuures eriti silmas meie 
ühiskonnas järgnevatel aastatel toimuvaid demograafilisi muutusi;

23. nõuab, et Euroopa Sotsiaalfond toetaks liikmesriikide poliitikat, mis on kooskõlas 
komplekssete suuniste ja soovitustega Euroopa tööhõivestrateegia raames ning ühenduse 
asjaomaste eesmärkidega sotsiaalse kaasamise, mittediskrimineerimise, võrdõiguslikkuse 
edendamise ning üld- ja kutsehariduse valdkonnas;

24. tervitab tööhõivesuuniste kolme tegevusprioriteeti ning rõhutab, et sellega ei tohi mingil 
juhul kaasneda töötajate olukorra halvenemist;

25. palub komisjonil selgitada, mida ta mõistab „töö osas elutsüklile orienteeritud 
lähenemise” all; lähtub sellest, et selle all mõistetakse projekte, mis on mõeldud eeskätt 
noorte, naiste ja vanemate töötajate toetamiseks;

26. nõuab sellega seoses suuremat toetust „elukestva õppe” projektidele, mis hõlmab nii 
hariduse infrastruktuuri parandamise toetamist, personali kvalifikatsiooni tõstmist kui ka 
uute võimaluste loomise toetamist juba kooli- ja koolieelses etapis;

27. juhib tähelepanu, et kvalifitseeritud töötajaid ei arendata alles kutseõppe kaudu, vaid 
sellele pannakse alus juba lapse- ja noorukieas ning eeldab seetõttu juurdepääsu 
parandamist koolieelsetele asutustele ja kooliharidusele;

28. loodab, et täiendkoolitust ja elukestvat õpet peetakse investeerimiseks inimestesse ja 
seetõttu ei võeta ega arvestata seda toetusena, millest tuleb vajaduse korral teatada;

29. kutsub komisjoni – eelkõige inimkapitali arendamise valdkonnas – toetama liikmesriikide 
koostööd ning teavitama sobival viisil ühtekuuluvuspoliitika osaliste kõige 
uuenduslikumatest projektidest. Juhib tähelepanu teabevahetuse erilisele olulisusele 
vanade ja uute liikmesriikide vahel;

30. tervitab võimalust investeerida tervishoiu infrastruktuuri ja terviseriskide ennetamisse;
31. palub komisjonil tagada, et strateegilised suunised sisaldaksid üksnes punkte, mida on 

võimalik struktuurifondide abil ka toetada;
32. palub komisjonil

• säästva arengu,

• soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise,

• EÜ asutamislepingu artiklist 13 tulenevate õiguste (puudega inimeste või rassilisel 
päritolul, sool, usutunnistusel või seksuaalsel sättumusel põhineva diskrimineerimise 
keeld),

• keskkonnakaitsealaste õigusaktide
kriteeriumitest üldise mittekinnipidamise korral nõuda täiendavat parandamist või vajaduse 

korral juba makstud rahad tagasi nõuda;

Ühtekuuluvuspoliitika territoriaalne aspekt
33. rõhutab territoriaalse ühtekuuluvuse eesmärgi põhimõttelist olulisust majandusliku ja 

sotsiaalse ühtekuuluvuse eesmärgi hädavajaliku ja lahutamatu täiendusena;
34. kordab nõudmist suurendada toetust linnapiirkondadele; toetab seejuures vajadust 

võimaldada regioonidele projektide arendamisel paindlikkust, kuna toetusperioodi alguses 
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ei ole tingimata selge, millised linnapiirkonnad toetusperioodi jooksul oma projektidele 
toetust vajavad;

35. kinnitab oma toetust piiriülesele koostööle kui Euroopa integratsiooni olulisele 
instrumendile ja nõuab selle instrumendi raames piisava tähelepanu pööramist muu hulgas 
järgmistele valdkondadele: kultuur, keskkond, asutustevahelised vahetused, 
katastroofikaitse ja tervishoid;

36. nõuab, et liikmesriigid tooksid oma rakenduskavades välja nii innovatiivsete meetmete kui 
riikidevahelise koostöö ühe prioriteedi;

37. nõuab selgeid ja läbipaistvaid reegleid vahendite kulutamise kontrollimise kohta;

38. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile. 
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SELETUSKIRI

2004. aasta mais toimunud laienemine 25 liikmesriigini on tunduvalt suurendanud erinevuste 
taset ELis. Bulgaaria ja Rumeenia eelseisev ühinemine suurendab erinevusi veelgi. 
Finantsperspektiivis uueks programmiperioodiks (2007–2013) struktuurifondidele ette nähtud 
vahendid seevastu ei kasva samavõrra nagu rahvastik, kes elab piirkondades, mille SKT on 
alla 75% ühenduse keskmisest: samal ajal kui rahvaarv eesmärgi 1 („lähenemine”) aladel 
kasvab 46%, kasvavad praeguse finantsperspektiivi alase kokkuleppe tõttu struktuurifondide 
vahendid üksnes 31%. Euroopa Parlament üritab finantsperspektiivi puudutava 
institutsioonidevahelise kokkuleppe üle peetavate läbirääkimiste raames veel saavutada 
struktuurifondide vahendite suurendamist, nagu on sõnastatud Böge raportis. EP üritab 
saavutada programmide alustamist regioonides nii vara kui võimalik.

Õiguslik alus
Suurenenud erinevused esitavad Euroopa Liidule suure väljakutse, et uus struktuuripoliitika 
suudaks endiselt täita asutamislepingu artiklis 158 sätestatud eesmärki, milleks on 
majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse tugevdamine ja eri regioonide arengutaseme 
ühtlustamine.
Seetõttu on eriti tähtis kasutada nappe vahendeid intelligentselt, tõhusalt ja kontsentreeritult. 
Üheks tähtsaks vahendiks selle saavutamisel on ühenduse strateegilised suunised, mis on 
sätestatud ettepaneku võtta vastu üldmäärus struktuurifonde kohta (KOM(2004)0492) 
artiklites 23 ja 24. Nendega määratakse nimetatud artiklite kohaselt kindlaks fondide 
tegevusraamistik ning vastavalt asutamislepingu artiklis 161 sätestatud korrale võetakse need 
vastu hiljemalt kolm kuud pärast struktuurifonde puudutava üldmääruse vastuvõtmist.
Suuniste mõte ja eesmärk
Ühenduse strateegiliste suuniste eesmärk on suunata ühtekuuluvuspoliitika ajavahemikuks 
2007–2013 rohkem Euroopa konkurentsivõime suurendamisele majanduskasvu ja tööhõive 
nimel. Selle saavutamiseks asetab ühendus põhirõhu teadmistele, innovatsioonile ja 
inimkapitali väärtustamisele.

Seejuures peavad fondiülesed suunised viima selleni, et riiklikud strateegilised raamkavad ja 
seega ka rakenduskavad orienteeruksid tugevamalt Lissaboni ja Göteborgi strateegiatele. 
Seejuures loodab komisjon eelkõige, et programmitöö tasandil:
a) tugevdatakse ühtekuuluvuspoliitika strateegilist mõõdet,

b) rohujuure tasandi osalejad Lissaboni ja Göteborgi strateegia suuremal määral omaks 
võtavad.

Sel eesmärgil soovitatakse suunistes, et kaasrahastatavad programmid peaksid suunama 
vahendeid kolme alljärgneva prioriteedi elluviimisse:

1. suurendada liikmesriikide, piirkondade ja linnade atraktiivsust, parandades 
juurdepääsetavust, tagades teenuste küllaldase kvaliteedi ja taseme, ning säilitades nende 
keskkonnaalast potentsiaali;
2. soodustada innovatsiooni, ettevõtlust ning teadmistepõhise majanduse kasvu teadustöö- ja 
innovatsioonialase suutlikkuse kaudu, kaasa arvatud uued side- ja infotehnoloogiad;
3. luua rohkem ja paremaid töökohti, suurendades tööhõive või ettevõtluse atraktiivsust 
suurema hulga inimeste jaoks, parandades töötajate ja ettevõtete kohanemisvõimet ning 
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suurendades investeerimist inimkapitali.

Horisontaalsete aspektidena käsitletakse suunistes eelkõige linnade olulisust majanduskasvu 
ja tööhõive seisukohast, maapiirkondade majandusliku mitmekesistamise toetamist ning 
piiriülest ja piirkondadevahelist koostööd.
Euroopa Parlamendi seisukoht ja soovitused
Euroopa Parlament tervitab, et strateegilised suunised sätestavad ühenduse prioriteedid 
tasakaalustatud, harmoonilise ja säästva arengu edendamiseks.

Enne, kui Euroopa Parlament vastavalt asutamislepingu artiklile 161 strateegilistele suunistele 
nõusoleku andmise üle otsustab, tahaks ta siiski juhtida tähelepanu mõningatele punktidele, 
mis on uue struktuuripoliitika edu seisukohalt strateegiliste suuniste rakendamise kaudu eriti 
olulised.

On kiiduväärne, et ühtekuuluvuspoliitika tuleb paremini Lissaboni strateegiale orienteerida, 
kuid sellega seoses tuleb siiski juhtida tähelepanu, et Lissaboni strateegia kohaldamine on 
eeskätt liikmesriikide ülesanne. Ühtekuuluvuspoliitika ei saa asendada liikmesriikide 
jõupingutusi, mis on vajalikud paljudes poliitikavaldkondades, et Lissaboni strateegia 
ambitsioonikad eesmärgid ellu viia. Nii näiteks ei saa Euroopa struktuurifondid aidata otseselt 
kaasa koolist väljalangejate arvu vähendamisele, nagu suunistes nõutakse. Siin lasub vastutus 
eelkõige liikmesriikidel. Sellega ei tohiks äratada valesid lootusi.
Lisaks sellele ei tohi Lissaboni strateegia elluviimine, s.o kogu Euroopa konkurentsivõime 
suurendamine, toimuda tugeva majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse saavutamise 
eesmärgi arvelt, vaid peab strateegiliste suuniste raames alati selle tugevdamisele kaasa 
aitama.
Seejuures peab Lissaboni strateegia käima käsikäes Göteborgi strateegiaga majanduse säästva 
arengu poole. Göteborgi strateegia ei ole Lissaboni strateegia suhtes teisejärguline. 
Struktuurifonde tohib kasutada üksnes meetmete puhul, mis on kooskõlas Göteborgis seatud 
eesmärkidega. Paljud valitsusvälised organisatsioonid on õigusega kritiseeritud, et 
strateegilistes suunistes ei ole see piisavalt selgelt välja toodud.

Sellega seoses tuleb suhtuda kriitiliselt komisjoni ettepanekusse vahendite sihtotstarbelise 
eraldamise („earmarking”) kohta. Meetmete klassifitseerimine, mis ühest küljest aitavad 
Lissaboni strateegiale kaasa ja teisest küljest sellele kaasa ei aita, on raske ülesanne. 
Struktuurifondide vahendite sihtotstarbelise eraldamise korral tekib ka oht mitte jätta 
regioonidele projektide arendamisel vajalikku paindlikkust, et arvestada kohalike ja 
piirkondlike vajadustega. Lisaks tuleb vältida „sihtotstarbelise eraldamise” kaudu uue 
kontrollibürokraatia ülesehitamist, mis raskendab kiiret programmide koostamist ja projektide 
rakendamist.

Seejuures on eelkõige suure tähtsusega, kes määrab kindlaks, millised meetmed on võimalik 
Lissaboni strateegia alla koondada. Näiteks paistab komisjoni president, kellelt 
sihtotstarbelise eraldamise („earmarking”) algatus pärineb, olevat seisukohal, et 
üleeuroopalise transpordi infrastruktuuri arendamine Lissaboni strateegia alla ei kuulu. See 
seisukoht on teataval juhul küsitav.
Komisjoni praeguse strateegilisi suuniseid puudutava ettepaneku edasine puudus on 
linnadimensiooni ebapiisav arvestamine. Linnastuid iseloomustab nende majanduslike ja 
sotsiaalsete erinevuste tõttu terve rida probleeme, nagu näiteks suur liiklustihedus, 
kuritegevuse kõrge tase või keskkonna saastatus, millega tuleb tõhusamalt tegeleda. 
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Linnapiirkondadele antava toetuse suurendamine on soovitav. Algatus JESSICA on sellega 
seoses tähtis samm õiges suunas.
Euroopa Parlamendi järgmine tähtis südameasi on partnerluse põhimõte. Kontekst 
sotsiaalpartnerite, valitsusväliste organisatsioonide ja kohaliku omavalitsuse üksuste tugevaks 
kaasamiseks partnerluse põhimõtte raames on äärmiselt ebasoodne. Programmide 
ettevalmistamiseks jääb vähe aega. Seetõttu peetakse läbirääkimisi institutsioonidevahelise 
kokkuleppe ning määruste ja suuniste üle paralleelselt, samal ajal kui liikmesriigid ja nende 
piirkonnad püüavad juba niipalju kui võimalik uute programmide küsimusi välja töötada. 
Seda tähtsam on jääda selles olukorras kindlaks partnerluse põhimõttele, mis on Euroopa 
Parlamendi silmis programmide rakendamise edu oluline tegur. Tingimata on vajalik, et kõik 
rohujuure tasandi osalejad nii kohalikul kui piirkondlikul tasandil, kaasa arvatud 
sotsiaalpartnerid ja kodanikuühiskond, kaasatakse programmide väljatöötamisse ja 
rakendamisse. See on hädavajalik eeldus selleks, et strateegilised suunised oma eesmärki 
täidaksid, nimelt, et rohujuure tasandi osalejad Lissaboni strateegia suuremal määral omaks 
võtaksid.

Euroopa Parlament on seisukohal, et avalike vahendite nappuse tingimustes on võimalik 
saavutada programmide edukas rakendamine ka erasektori kaasrahastamise toetamise kaudu 
projektide tasandil. Seejuures tuleb aga kinni pidada vahendite täiendavuse põhimõttest, st 
liikmesriigid peavad alati koos liiduga avaliku sektori vahenditega struktuuripoliitikat 
toetama. Avaliku ja erasektori partnerlusi kasutatakse struktuurifondidega seoses kahjuks 
üksnes väga harva, kuna siin on tohutul hulgal selgusetuid õiguslikke küsimusi. Euroopa 
Parlament kutsub komisjoni üles aitama kaasa sobiva õigusliku raamistiku loomisele 
liikmesriikides.

Struktuurifondid võivad anda panuse ka naiste majanduslikule ja sotsiaalsele 
võrdõiguslikkusele. Ühenduse algatus EQUAL andis häid kogemusi, mida tuleks jätkata ka 
programmi uuel perioodil. See peab kajastuma ka strateegilistes suunistes. Seejuures oleks 
eriti soovitav, et „parimate tavade” vahetust kogemusvõrgustike kaudu kasutataks jätkuvalt 
tähtsa vahendina.
Siinkohal tuleb veel kord juhtida tähelepanu 2005. aasta detsembri Euroopa Ülemkogu 
kavatsustele võtta ühtekuuluvuspoliitika raames vanade ja uute liikmesriikide jaoks kasutusele 
erinevad õiguslikud standardid. Euroopa Parlament lükkab selle tagasi. Üksnes erandkorda 
reegli n+2 rakendamiseks aastani 2010 peetakse hädavajalikuks. Kaasrahastamise määrade, 
käibemaksu abikõlblikkuse ning sotsiaalse elamuehituse suhtes peaksid kehtima kogu liidus 
samad eeskirjad.
Komisjon on inimressursside tugevdamisel asetanud ühe põhirõhu töötajate üleeuroopalisele 
paindlikkusele. Seejuures tuleb loomulikult silmas pidada, et 

1. selleks oleks olemas ka vajalik transpordi infrastruktuur. Eriti piirialadel jätab see tihti 
veel soovida.

2. paindlikkus võib tähendada ka seda, et teatud piirkondades võib väljarändamine neid 
tugevalt mõjutada ning viia rahvaarvu vähenemisele. Sellistel juhtudel võib olla 
mõistlik tugevdada nende piirkondade olemasolevat potentsiaali, et ülemäärast 
väljarändamist vältida.

Samuti ei ole komisjoni suunistes pööratud piisavalt tähelepanu „territoriaalse ühtekuuluvuse” 
teemale. Regioonide komitee on oma seisukohas seda samuti selgelt väljendanud. Euroopa 
Parlament võiks selle seisukoha ka oma seisukohavõttu üle võtta (vt punkte 34 ja 36).
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Euroopa Parlament avaldab lootust, et komisjon ja nõukogu arvestavad Euroopa Parlamendi 
seisukohtadega, mis on vajalik, et Euroopa Parlament strateegilistele suunistele nõusoleku 
anda saaks.


