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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust käsitleva neljanda aruande kohta
(2007/2148(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse neljandat aruannet majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse kohta 
(KOM(2007)0273) („neljas aruanne”);

– võttes arvesse Euroopa Ühenduste asutamislepingu artikleid 158 ja 159;

– võttes arvesse territoriaalset tegevuskava ja Euroopa Leipzigi hartat ning 
tegevusprogrammi eelnõud territoriaalse tegevuskava rakendamiseks;

– võttes arvesse Euroopa ruumilise planeerimise vaatlusvõrgustiku (ESPONi) uuringut 
„Territooriumi väljavaated. Euroopa territooriumi arengumudelid” ning Euroopa 
Parlamendi uuringut „Piirkondlik ebavõrdsus ja ühtekuuluvus – millised on 
tulevikustrateegiad?”;

– võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust (COTER-IV-011) ja Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomitee arvamust (ECO/209) majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust käsitleva 
neljanda aruande kohta;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45 ja artikli 112 lõiget 2;

– võttes arvesse regionaalarengukomisjoni raportit ja kalanduskomisjoni arvamust
(A6-0000/2007),

A. arvestades, et eri piirkondades endiselt püsiv suur ebavõrdsus, mis on hiljutise liidu 
laienemise tagajärjel veelgi süvenenud, on tekitanud vajaduse üldise Euroopa 
ühtekuuluvuspoliitika järele;

B. arvestades käegakatsutavat seost euroskeptilisuse ja territoriaalse ebavõrdsuse 
suurenemise vahel, mis tõestab vajadust majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse järele, et tugevdada Euroopa Liidu õiguspärasust, mis toetub kohapealsele 
nähtavale regionaalpoliitikale;

C. arvestades ühtekuuluvuspoliitika lisandväärtust, eriti majanduskasvu ja tööhõive 
soodustamiseks mahajäänud piirkondades, samuti selle panust haldussuutlikkuse ja 
detsentraliseeritud juhtimise tugevdamiseks; ning et seetõttu tuleb lükata tagasi kõik 
kõnealuse poliitika riigi tasandile tagasiviimise katsed;

D. arvestades, et uus institutsioonidevaheline leping, mille kiitsid 18. oktoobril 2007. aastal 
heaks liikmesriikide riigipead ja valitsusjuhid, asetab territoriaalse ühtekuuluvuse 
eesmärgi liidu peamiste eesmärkide hulka; 

E. arvestades, et ühtekuuluvuspoliitika eelarve ei ole piisav, et vastata tulevastele uutele 
territoriaalsetele väljakutsetele, nagu näiteks demograafilised muutused, linnastumine, 
rändevood, globaliseerumisega kohanemine, kliimamuutus ja energiavarustus,
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EL 27 ühtekuuluvuse olukorra hindamise vastandlikud tulemused

1. toetab kõnealust aruannet, mis on eelmistest üksikasjalikum, sisaldab mitmesuguseid 
näitajaid ja annab kasulikke võrdlevaid andmeid seoses muude riikidega, nagu Ameerika 
Ühendriigid, Jaapan, Hiina või India;

2. avaldab siiski kahetsust, et majanduskasvu ja lähenemise jätkusuutlikkuse paremaks 
hindamiseks ei ole esitatud küllaldaselt võrreldavat teavet ning nõuab seetõttu parema 
statistilise vahendi kasutamist, mis võimaldaks mõõta paremini ühtekuuluvuse 
kohapealset taset, milleks peab vajalikuks ESPONi suutlikkuse tugevdamist;

3. väljendab heameelt selle üle, et endised ühtekuuluvuspoliitika sihtriigid Kreeka, 
Hispaania, Portugal ja Iirimaa on jõudnud muudele riikidele märkimisväärselt järele ning 
näidanud ajavahemikul 2000–2006 silmapaistvat majanduskasvu;

4. väljendab heameelt uute liikmesriikide kõrge majanduskasvu üle, kuid märgib, et nende 
majanduslik lähenemine on võimalik vaid keskmises või pikas perspektiivis;

5. tunneb muret selle üle, et riikidevaheline lähenemine võib varjata piirkondadevaheliste 
erinevuste süvenemist; piirkondades ja allpiirkondades täheldatakse ebavõrdsuse 
teravnemist mitmes aspektis, olgu see siis tööhõive, tootlikkus, tulud, haridustase või 
innovatsioonisuutlikkus; 

6. rõhutab näiteks, et piirkondade konkurentsivõime sõltub paljuski tootlikkusest ja tööjõu 
kvalifikatsiooni tasemetest, mis erinevad märgatavalt rohkem piirkonniti kui 
liikmesriigiti;

7. märgib selle kohta, et teatavates arenenud piirkondades hakkavad kuhjuma mitmed 
majanduslikud probleemid: madal majanduskasv, tootlikkuse ja tööhõive langus ning 
elanikkonna vananemine;

8. märgib, et kuigi kõrge majanduskasv on võimaldanud Iirimaal saavutada täieliku 
tööhõive ja Euroopa liidu suuruselt teise SKT taseme elaniku kohta, ähvardab riigis ühte 
elanikku viiest vaesus, mis tekitab kahtlusi arengu jätkusuutlikkuses ja tööhõive 
kvaliteedis;

9. rõhutab haridustasemete tagasihoidlikku lähendamist ja tõelist hariduslikku lõhet 
Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahel, kus 29%l inimestel vanuses 25–64 on 
ülikoolidiplom võrreldes Euroopa Liidu vaevalt 16%ga; märgib siiski, et kõrgharidusega 
naiste hulk suureneb kiiremini kui sellise haridusega meeste hulk;

10. rõhutab majandustegevuse olulist koondumist pealinnapiirkondadesse – nähtus avaldub 
kõige hullemini uutes liikmesriikides – mis andsid keskmiselt 32% oma riigi SKTst, 
samas kui seal elab 22% riigi elanikkonnast; märgib, et selline koondumine toob 
kesklinna piirkonnas kaasa väga erinevad tööpuuduse määrad;

11. märgib, et linnastumise kiirenemine loob demograafilise, majandusliku, sotsiaalse ja 
keskkonnaalase tasakaalustamatuse kitsal alal ning toob kaasa valglinnastumise ja 
maapiirkondade elanikkonna kahanemise;
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12. rõhutab piirkondlikku ebavõrdsust seoses juurdepääsetavuse ning keskuste ja äärealade 
vahelise liiklusühendusega, mis tuleneb puudulikust investeerimisest transpordivaldkonda 
ja ühendusvõimaluste mitmekesistamisse;

Regionaalpoliitika ja Lissaboni strateegia

13. rõhutab suuri erinevusi teadus- ja arendustegevusse investeeritud summades ning 
täheldab tugevaid piirkondlikke erinevusi innovatsiooni valdkonnas, mida on neljandas 
aruandes mõõdetud innovatsiooni valdkonna piirkondliku tulemusnäitaja alusel;

14. jagab komisjoni arvamust ühtekuuluvuspoliitika võimendava mõju kohta Lissaboni 
strateegiale, suunates avaliku sektori investeeringud projektidesse, mis toetavad 
dünaamilise ja innovatsiooni soodustava majandusstruktuuri loomist;

15. märgib, et ajavahemikul 2007–2013 suunatakse vahendite eriotstarbeks määramise 
süsteemi kaudu 64% lähenemiseesmärgi vahenditest ja 80% konkurentsivõime tõstmiseks 
mõeldud vahenditest innovatsioonikuludesse, mis on 55 miljardit eurot rohkem kui 
eelmisel perioodil;

16. nõuab Lissaboni strateegia laiendamist, et lisada sellesse territoriaalne mõõde, mis 
võimaldab võtta arvesse piirkondadele iseloomulikke omadusi, julgustades samal ajal 
üleeuroopalist sünergiat ja innovaatiliste ühenduste loomist;

17. palub komisjonil hinnata vahendite eriotstarbeks määramise süsteemi ja selle mõju 
piirkondliku ebavõrdsuse seisule ning teha kindlaks, kas prioriteetide määratlemisel ei 
soodusta kõnealune süsteem liiga tsentraliseeritud lähenemisviisi („top down approach”);

Territoriaalne ühtekuuluvus: integreeritud lähenemisviisi nimel

18. tuletab meelde, et ühtekuuluvuspoliitika põhieesmärk on territoriaalne ühtekuuluvus, mis 
läheb kaugemale Lissaboni strateegiast ning selle raames ei saa eelistada juba dünaamilisi 
piirkondi, mis kaasneks vahendite eriotstarbeks määramise süsteemi range järgimisega; 

19. rõhutab seoses sellega partnerluse ja tõelise mitmetasandilise valitsemissüsteemi loomise 
olulisust, kus regionaalarengu eesmärkide määratlemisse ja elluviimisse on kaasatud nii 
kohalik, riigi kui ka ühenduse tasand („bottom up approach”);

20. teeb ettepaneku pidada esmatähtsaks poliitikavaldkondi, mis toetavad territooriumide 
tõeliselt detsentraliseeritud arengut, leevendades pealinnadele avaldatavat survet ja 
soodustades hajutatud sõlmede esilekerkimist;

21. soovitab käsitleda sidusamalt linna- ja maapiirkondade problemaatikat; esitab sellega 
seoses küsimuse EAFRD kaudu toimuva ühtekuuluvuse ja maaelu arengu eraldiseisva 
lähenemisviisi sobivuse kohta; väljendab muu hulgas heameelt selle üle, et maaelu 
arenguks mõeldud rahalisi vahendeid võiks hõlpsasti suurendada vabatahtliku 
ümbersuunamise teel;

22. hoiatab poliitikavaldkondade sektoriteks jaotamise ohu eest ja julgustab arendama 
integreeritud lähenemisviisi, tehes kindlaks, milline sünergia on võimalik suuremate 
valdkondade vahel, nagu transport, põllumajandus, keskkond, energia;
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23. nõuab, et territoriaalse tegevuskava ja Leipzigi harta eesmärgid leiaksid jätku vastava 
tegevusprogrammi vastuvõtmise ja täpse rakendamise kujul, et võtta territoriaalset 
mõõdet paremini arvesse kogu avaliku sektori, ühenduse ja liikmesriikide poliitikas;

24. väljendab heameelt komisjoni teate üle avaldada 2008. aasta keskel roheline raamat 
territoriaalse ühtekuuluvuse kohta ning nõuab, et see sisaldaks konkreetseid suundi 
integreeritud lähenemisviisi rakendamiseks;

25. märgib seetõttu huvi parlamendi, keda esindab regionaalarengukomisjon, ja Regioonide 
Komitee koostöö jätkumise vastu seoses regionaalpoliitika tulevikuga;

Euroopa Liidu uued territoriaalsed väljakutsed ja eelarve

26. leiab, et tulevikus on liit üha rohkem vastamisi uute väljakutsetega, millel on tugev 
territoriaalne mõju, näiteks rahvastiku vananemine, linnastumine, rändevood, energia- ja 
kliimaküsimused, kohanemine globaliseerumisega seotud muutustega;

27. on seisukohal, et demograafilisel arengul võib olla suur territoriaalne mõju, näiteks 
teatavate piirkondade elanikkonna väljavool, millega kaasneb linnastumine, või 
elamumajanduse areng muudes piirkondades, mis nõuab jõupingutust üldist 
majandushuvi pakkuvate teenuste säilitamiseks; 

28. märgib, et kliimamuutusel on mitmesugused tagajärjed, mis vajavad erinevat reageerimist 
Euroopa eri piirkondades;

29. tuletab samuti meelde, et on oluline võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
ettepanek Euroopa solidaarsusfondi loomise kohta (KOM(2005)0108), mida on paremini 
kohandatud, et reageerida looduskatastroofidele, mis on teatavates piirkondades nende 
geograafilise asukoha tõttu sageli laastavad; 

30. leiab, et energiavarustuse ja energiahindade tõusu probleemidel võivad olla 
territooriumidele olulised ruumilised mõjud, eriti Ida-Euroopa riikide piirkondades 
tugeva energiaalase sõltuvuse tõttu või maapiirkondades ja kõige kaugemates 
piirkondades nende sõltuvuse tõttu transpordist, mis on energiahinna suhtes tundlik;

31. leiab, et struktuuripoliitika säilimine ka pärast 2013. aastat on sobiv vastus uutele 
väljakutsetele ning et seda tuleb kohaldada hajutatult kogu liidu territooriumi suhtes;

32. on seisukohal, et liidu SKT 0,35%line tõus ei ole piisav kõnealuse poliitika rahastamiseks, 
nõuab, et finantsperspektiivi läbivaatamine annaks võimaluse määratleda vajalikud 
eelarvevahendid liidu territooriumide kõigi väljakutsetega toime tulemiseks;

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

SISSEJUHATUS

Ühtekuuluvus majandusliku ja sotsiaalse ebavõrdsuse vähendamiseks Euroopa piirkondade 
vahel on üks Euroopa Liidu põhieesmärke. 

Juba üle kahekümne aasta on regionaalpoliitika eesmärk olnud kogu Euroopa territooriumi 
harmoonilise ja jätkusuutliku arengu tagamine. See tähendab üle kahekümne aasta programme 
ja struktuurilisi kohandusi üha erinevamate piirkondade üksteisele lähendamiseks ja kõigi 
Euroopa kodanike elamistingimuste parandamiseks.

Pärast põhjalikult ELi territoriaalset mõõdet muutnud viimast laienemist tuleb territoriaalse 
ühtekuuluvuse eesmärgile pöörata tähelepanu rohkem kui kunagi varem – eduka 
integreerimise nimel, aga ka selleks, et lahendada Euroopas valitsev arvamuskriis ja muuta 
Euroopa projekt kodanikele taas südamelähedaseks.

Parlament võtab ühtekuuluvusaruande, mis on pärast 2004. ja 2007. aasta laienemisi esimene 
omataoline, seega heakskiitvalt vastu.

EL 27 LÄHENEMISARUANDE EBASELGED TULEMUSED

Neljanda aruande andmete kohaselt on ajavahemikus 2000–2006 näha kindlat edu riigisiseses 
lähenemises. Ühtekuuluvuspoliitika raames suurimat rahalist abi saavate riikide – Kreeka, 
Hispaania, Iirimaa ja Portugali – majanduskasv on tõepoolest olnud muljetavaldav.

Alates 2000. aastast on täheldatud kõige kiiremat majanduskasvu riikides, kus SKT elaniku 
kohta oli ostujõu mõistes kõige madalam, näiteks Kreekas või Portugalis, kus aastatel 2000–
2006 moodustas majanduskasv nende SKTst vastavalt 2,8% ja 2%. Nende piirkondade, mille 
SKT elaniku kohta on väiksem kui 75% ELi keskmisest, arv langes 78lt 70le.

Siiski, lähtudes väga madalast SKT tasemest elaniku kohta, täheldatakse uutes liikmesriikides 
hoolimata nende hoogsast majanduskasvust suuremaid raskusi kui vanades. Praeguseid 
majanduskasvu määrasid arvestades näib, et Poolal, aga ka Bulgaarial ja Rumeenial kulub 
enam kui 15 aastat selleks, et nende SKT elaniku kohta saavutaks 75% EL 27 keskmisest.

Kui liikmesriikide vaheline lähenemine on viimastel aastatel ilmselgelt edenenud, siis 
liikmesriikide sisesed arenguerinevused on suurenenud. Piirkondades ja allpiirkondades 
täheldatakse ebavõrdsuste teravnemist mitmes aspektis, olgu see siis tööhõive, tootlikkus, 
tulud, haridustase või innovatsioonisuutlikkus.

Isegi mõnes kõige enam arenenud piirkonnas on hakatud täheldama väga madalat või isegi 
negatiivset majanduskasvu määra. Aastatel 1995–2004 langes tootlikkus 29 piirkonnas 
Itaalias, Prantsusmaal, Hispaanias ja Saksamaal, samas kui tööhõive langes 16 piirkonnas, 
peamiselt Saksamaa idaosas, Prantsusmaa kirdeosas ja Inglismaa põhjaosas. 
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Maailmakaubanduse survega toime tulemiseks peavad need piirkonnad arendama 
uuenduslikke ja kõrgtehnoloogiapõhiseid majandussüsteeme.

Just neid piirkondi mõjutavad ka kõige sagedamini demograafilised muutused ja eelkõige 
rahvastiku vananemine. Rahvastiku väljavool süvendab majandusprobleeme, sest piirkondlik 
ostujõud väheneb ja piirkondadest rändab välja eelkõige kvalifitseeritud tööjõud. 
Ühtekuuluvuspoliitika peab ELi demograafilise ja territoriaalse tasakaalu säilitamiseks 
lahendama selle põhiprobleemi.

Aruandes tehakse ka huvitav võrdlus peamiste konkurentidega maailmas. Ilmneb, et EL 27s 
on piirkondlikud ebavõrdsused, mida mõõdetakse SKTs elaniku kohta, palju tuntavamad kui 
Ameerika Ühendriikides või Jaapanis: kõikides Ühendriikide osariikides ja Jaapani 47st 
piirkonnast 40s on SKT elaniku kohta ELi keskmisest kõrgem. See on osaliselt seletatav ELi 
eripäraga, kus piiratud territooriumil on koos geograafiliselt, kultuuriliselt ja kahe 
maailmasõja järgse lõhestatuse tõttu ajalooliselt väga erinevad alad.
Hiinas seevastu moodustab SKT elaniku kohta vaevalt viiendiku ühenduse keskmisest ja 
Indias kaheksandiku.

PROGRAMMIPERIOODI 2007–2013 RAHALISTE VAHENDITE SUUNAMINE LISSABONI 
STRATEEGIASSE

Struktuurifondide uut programmiperioodi 2007–2013 alustati ametlikult 1. jaanuaril 2007, kui 
Euroopa oli laienenud 27 liikmele. Kuigi eelarve on mahukas (308 miljardit eurot kogu liidu 
jaoks), nõuavad uute liikmesriikide vajadused suuri investeeringuid, mis toob vanade 
liikmesriikide jaoks kaasa väiksemad eelarved ning seega rahastamisprioriteetide 
ümberhindamise.

Lisaks integratsioonieesmärkidele edendatakse programmitöö perioodil 2007–2013 selgelt 
innovatsiooni- ja konkurentsivõimepoliitikat, kuna Euroopa Liit on avaldanud soovi jõuda 
järele suurriikidele nagu Ameerika Ühendriigid ja Jaapan ning pühendada 3% SKTst teadus-
ja arendustegevusele.

Neljas ühtekuuluvusaruanne näitab, et teadus- ja arendustegevusse investeeritakse oluliselt 
erineval määral: kui 27 piirkonda ületavad Barcelonas seatud eesmärgi kulutada üle 3% 
SKTst teadus- ja arendustegevusele, siis enam kui 100 piirkonnas ei küündi teadus- ja 
arendustegevuse kulud isegi 1% tasemele. Tuleb ühtlasi märkida, et kuigi teadus- ja 
arendustegevus koondub eelkõige suurlinnadesse, on mõne heade tulemusnäitajatega ja 
suurema linnastuta piirkonna puhul näha, et teadus- ja arendusinvesteeringute ja tööhõive 
kõrge tase ei ole tingimata seotud rahvastiku suurel määral linnadesse koondumisega.

Läbi vaadatud Lissaboni strateegiasse võeti seega vahendite eriotstarbeks määramise süsteem, 
et suunata rahalisi vahendeid selle ettevõtmisega seotud kuludesse.
Lähtudes laekunud tegevuskavadest, märgitakse aruandes, et keskmiselt 64% 
lähenemiseesmärgi vahenditest ja 80% konkurentsivõime tõstmiseks mõeldud vahenditest 
eraldatakse Lissaboni strateegia kuludega seotud investeeringutele, mis tähendab umbes 
210 miljardi euro suurust summat ehk 55 miljardit eurot rohkem kui eelmisel perioodil.

Ei ole kahtlust, et ühtekuuluvuspoliitika annab tõelise tõuke piirkonna konkurentsivõimele ja 
majanduskasvule, eelkõige avaliku ja erasektori partnerluse, tööhõive alal territoriaalse 
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koostoime, innovatsiooni- ja teadustegevuse arendamise teel, kus VKEd saavad teha hõlpsasti 
koostööd kohalike ülikoolide ja arengustruktuuridega.

Ent kui ühtekuuluvuspoliitika peab andma panuse innovatsiooni- ja teadustegevuse 
rahastamisse Lissaboni strateegia raames, siis on territooriumide tasakaalustatud arengu 
tagamiseks vaja paindlikku lähenemisviisi vahendite paigutamisel. Sest ühtekuuluvuspoliitika 
käsitamine Lissaboni strateegia rahastamisvahendina ei võimaldaks saavutada ei 
ühtekuuluvuspoliitika eesmärke ega Lissaboni eesmärke. Ühtekuuluvuspoliitikat ei saa 
käsitada pelgalt teiste sektoripõhiste poliitikavaldkondade eesmärkide saavutamise vahendina, 
kuna see on ühenduse jaoks omaette poliitika, millel on suur lisandväärtus Euroopa tasandil –
ühtekuuluvus.

Arvestades vahekokkuvõtte käigus selgunud kesiseid tulemusi, aga ka asjaolu, et 
ühtekuuluvuspoliitika sõltub suuresti 27 liikmest koosneva Euroopa eelarvepiirangutest, ei ole 
selle esmane eesmärk saavutada ELis maailma kõige konkurentsivõimelisem teadmuspõhine 
majandus.

See on üks põhjusi, miks ei saa struktuuripoliitika valdkondi vaadelda teemade kaupa 
eraldatult, vaid need peavad moodustama osa terviklikust lähenemisviisist, kuhu kuuluvad ka 
liidu teised poliitikavaldkonnad ja liikmesriikide poliitika.

Territoriaalse tegevuskava ja Leipzigi harta vastuvõtmine Leipzigis 24. ja 25. mail 2007 
toimunud ministrite kohtumisel on oluline samm tervikliku lähenemisviisi edendamiseks. 
Soovitavalt peaks nimetatud dokumentides sisalduvad eesmärgid koondama eraldi 
tegevuskavasse, et võtta territoriaalset mõõdet paremini arvesse kogu avaliku sektori, 
ühenduse ja liikmesriikide poliitikas.

TERRITORIAALSE ÜHTEKUULUVUSE KURSIL PÜSIMINE

Ühtekuuluvuspoliitika põhieesmärk peab olema territoriaalne ühtekuuluvus, see ei või 
keskenduda (nagu eeldab rahaliste vahendite range suunamine) piirkondadele, kus tootlikkuse 
ja tööhõive kasvu potentsiaal on kõige suurem, sest nii võivad piiratud kasvupotentsiaaliga, 
ent samas lähenemiseesmärgi raames enam mitte abikõlblikud piirkonnad kõrvale jääda.

Neljandas aruandes antakse ülevaade territoriaalse ühtekuuluvuse seisust 27 liikmest 
koosnevas ELis ja täheldatakse majandustegevuse olulist koondumist pealinnadesse. Nii 
andsid 2004. aastal pealinnad ja nende lähiümbrus keskmiselt 32% oma riigi SKTst, samas 
kui seal elab 22% riigi rahvastikust. See nähtus on kõige hullem ja omab süvenemistendentsi 
uutes liikmesriikides.

Aruandes analüüsitakse kohaliku tasandi territoriaalseid arenguid, kus linnastumise 
kiirenemine häirib demograafilist tasakaalu, tekitades tugevat valglinnastumist Euroopa 
linnades ja maapiirkondade rahvaarvu kahanemist. Kui avaliku sektori tegevuspõhimõtted ei 
muutu, siis taoline territoriaalne ebavõrdsus tulevikus üha süveneb.

Euroopa asulaplaneerimise vaatlusvõrgustiku uuring „Territooriumi väljavaated"1 on selles 
suhtes väga oluline.

  
1 „Territooriumi väljavaated 2030. aastal. Euroopa territooriumi arengumudelid”, ESPON 2006.
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Uuring võimaldab võrrelda kahte territoriaalse arengu mudelit pikas perspektiivis.
Esimene neist, milles juhindutakse ainult konkurentsivõimelisusest, võimaldaks saavutada 
kõige suuremat majanduskasvu ja uute tehnoloogiate kasutuselevõttu, mis tooks aga kaasa 
suuremad keskkonna- ja sotsiaalsed kulud, mis võivad ajapikku hakata majanduslike ja 
sotsiaalsete saavutuste vastu töötama.

Seevastu ühtekuuluvusele suunatud mudel on piirkondade atraktiivsuse arendamise ning 
suurlinnadesse ja nende lähiümbrusse koondumise seisukohast hajutatum. Paljud heade 
tulemusnäitajatega integratsioonialad võivad esile kerkida samahästi Euroopa südames kui ka 
lähematel või kaugematel äärealadel.
Asjaomase detsentraliseeritud arengumudeliga kaasneb küll esimese mudeliga võrreldes 
väiksem, kuid geograafiliselt paremini jagunev majanduskasv, mille puhul välditakse 
rahvastikukonfliktide ning sotsiaalse ja keskkonnasurve koondumist piiratud alale. 

Sellepärast ongi oluline suunata kulusid veelgi tõhusamalt kõikide territooriumide 
atraktiivsuse struktureerimise projektidesse. Ei tohi unustada, et konkurentsivõime 
seisukohast on Euroopa suureks eeliseks just mitmekesisus.

Tasakaalustatud ja jätkusuutlikus arengus, milles arvestatakse nõuetekohaselt kindlaks tehtud 
territoriaalsete vajadustega, ei saa seda arvestamata jätta. Liidu regionaalpoliitikat tuleb seega 
teha tihedas partnerluses piirkondliku tasandi osalejatega ning kooskõlastatult Euroopa Liidu 
ja riikide endi poliitikavaldkondadega. Selleks tuleks kontrollida, kas komisjoni loodud 
struktuur: ühenduse strateegilised suunised – riiklik strateegiline raamistik – tegevuskavad –
on parem viis tegeliku mitmetasandilise valitsemissüsteemi tagamiseks ja territoriaalsete 
vajaduste korrektseks kindlaksmääramiseks.

ELI UUED TERRITORIAALSED VÄLJAKUTSED JA EELARVE

Neljandast aruandest on näha, et ELis on piirkondlikud ja piirkondadevahelised ebavõrdsused 
palju tuntavamad kui Ameerika Ühendriikides või Jaapanis. 12 uue liikmesriigi peaaegu 
üheaegne lisandumine tekitas statistikas küll mõningast segadust, kuid toime tuleb tulla suurte 
territoriaalsete väljakutsetega, olgu siis tegemist majandus- ja tehnoloogiaarenguga, eluks 
vajaliku kättesaadavusega või elukvaliteediga. 

Sellele lisanduvad uued probleemid, mis lähiaastail süvenevad: linnade kasv, mis tekitab 
liiklusummikuid ja linnades sotsiaal-kultuurilise integreerimise küsimusi; demograafiline 
muutus, mis väljendub eelkõige rahvastiku vananemises; rändevood; jätkuv globaliseerumine 
ja kasvav nõudlus põllumajandustoodete järele; kliimamuutus, mis väljendub mõnede 
piirkondade suuremas haavatavuses loodusõnnetuste suhtes, ja energiahinnatõus.

Need uued väljakutsed lisavad territoriaalsesse arengusse uue mõõtme, mistõttu on 
hädavajalik jätkata struktuuripoliitikat ka pärast 2013. aastat. Seega on oluline mitte 
keskenduda üksnes uutele liikmesriikidele, kuivõrd asjaomased väljakutsed on väga olulised 
ka EL 15 liikmesriikide jaoks ja nõuavad Lissaboni strateegias võetust ulatuslikumat 
lähenemisviisi.

Lisaks tõendavad neljanda aruande järeldused ühtekuuluvuspoliitika tulevikuväljakutsete 
kohta, et, lisaks SKTle elaniku kohta tuleb tingimata välja töötada uued näitajad, mis 
kajastavad paremini iga piirkonna territooriumide tegelikkust ja ühtekuuluvuse määra 
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kohapeal.

Ülitähtis on lülitada nimetatud uued probleemid struktuuripoliitikasse ja eraldada selle raames 
vajalikud vahendid, sest territoriaalse ühtekuuluvuse tase hakkab üha enam sõltuma 
struktuuripoliitika territoriaalsest mõjust ja sellest, mil moel viib struktuuripoliitikat ellu 
avalik sektor.

On huvitav märkida selliste riikide nagu Hiina ja Venemaa uut ja kasvavat tähelepanu ELi 
ühtekuuluvuspoliitika kui tasakaalustatud regionaalarengu tagamise vahendi suhtes.

Ühtekuuluvuspoliitika kulud moodustavad praegu umbes kolmandiku ELi eelarve kuludest ja 
2008. aastal saab sellest kõige olulisem eelarvepunkt.

Hoolimata laienemisest ja uutest territoriaalsetest väljakutsetest väheneb 
ühtekuuluvuspoliitikale eraldatavate vahendite maht liidu SKT suhtes. Komisjoni hinnangul 
moodustavad ühtekuuluvusega seotud kulud 2013. aastal vaid 0,35% SKTst, mis on 
1990ndate aastate alguse tase.

Teatavasti püütakse ühtekuuluvuspoliitikat riiklikule tasandile tagasi viia, mille suhtes mõned 
liikmesriigid on eriti tundlikud, arvestades eelkõige ühenduse poliitika arvepidamislikku 
lähenemisviisi. Neljas ühtekuuluvusaruanne aga näitab, et struktuuriprogrammide 
lisandväärtus ei piirdu ainult arvudega.

ELi eelarve seisundi kokkuvõttes 2008.–2009. aastal tuleb ühtekuuluvuspoliitikat vaadelda 
eelkõige selle panuse seisukohast Euroopa integratsiooni ja mitte kui lihtsat 
ümberjaotusvahendit, sest vastasel korral võib see ohustada Euroopa ülesehitamist.

Siinkohal avaldab raportöör heameelt mais vastu võetud territoriaalse tegevuskava üle, mis on 
ühtekuuluvuspoliitikale nõukogus ja igas ELi eesistujariigis poliitilise prioriteetsuse 
omistamiseks hädavajalik suunis.

JÄRELDUS

Tuleviku seisukohast on enne ja eelkõige pärast 2013. aastat vaja juurutada Euroopa Liidus 
püsivat ja dünaamilist regionaalpoliitikat, eesmärgiga:

– saavutada uute liikmesriikide lähenemine,
aga ka tagada kogu Euroopa territoriaalne tasakaal;

– täiendada tõhusalt Lissaboni (ja Göteborgi) strateegiat,
aga ka tasakaalustada liigset „lissaboniseerumist”, mis põhjustaks uut ebavõrdsust;

– toetada sektoripõhist poliitikat,
kuid ennekõike tagada liidu tegevussuundade integreeritud lähenemisviis;

– õhutada eurooplasi osalema Euroopa Liidu ülesehitamises
ja ennetada kriisiolukordi või aidata kaasa nende lahendamisele;

– leevendada kõige suuremaid struktuurilisi puudujääke liidus (äärepoolseimad 
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piirkonnad, saared, mägialad, põhjapoolseimad piirkonnad, ...)
ja vastata uutele suurtele väljakutsetele: kliima, energia ja säästev areng, demograafia, 
linnade areng ...;

– edendada mitmetasandilist valitsemist Euroopa tasandist piirkondade tasandini välja
ja arendada piirkondade-, riikidevahelist ja piiriülest koostööd ning muuta territoriaalne 
ühtekuuluvus ühenduse esmatähtsaks eesmärgiks.
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