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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

„Struktuurifondide määruse rakendamine 2007– 2013: riiklikke ühtekuuluvuspoliitika 
strateegiaid ja rakenduskavu käsitlevate läbirääkimiste tulemused” kohta
(2008/2183(INI))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut;

 võttes arvesse komisjoni teatist programmiperioodiks 2007–2013 kavandatud 
ühtekuuluvuspoliitika strateegiaid ja programme käsitlevate läbirääkimiste tulemuste 
kohta (KOM(2008)0301), võttes arvesse nõukogu 11. juuli 2006. aasta määrust (EÜ) nr 
1083/2006, millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta1 (Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi üldmäärus); 

 võttes arvesse nõukogu 6. oktoobri 2006. aasta otsust 2006/702/EÜ ühenduse 
ühtekuuluvuspoliitika strateegiliste suuniste kohta2 (ühtekuuluvuse strateegilised 
suunised);

 võttes arvesse ühtekuuluvuspoliitika strateegiate ja 2007.–2013. aasta programmide alaste 
läbirääkimiste tulemusi – liikmesriikide teabelehed;

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

 võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) 
nr 1083/2006 Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja 
Ühtekuuluvusfondi kohta teatavate finantsjuhtimist käsitlevate sätete osas 
(KOM(2008)0803);

 võttes arvesse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
muudetakse määrust (EÜ) nr 1080/2006, mis käsitleb Euroopa Regionaalarengu Fondi, 
seoses eluasemete energiatõhususe ja taastuvenergia alaste investeeringute 
abikõlblikkusega (KOM(2008)0838);

 võttes arvesse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
muudetakse määrust (EÜ) nr 1081/2006, mis käsitleb Euroopa Sotsiaalfondi, toetuse 
saamiseks abikõlblike kulude liikide osas;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse regionaalarengukomisjoni raportit (A6-0000/2009),

A. arvestades, et komisjon on avaldanud liikmesriikidega peetud läbirääkimiste tulemuste 
põhjal teatise riiklike strateegiliste raamistike ja rakenduskavade kohta;

                                               
1 ELT L 210, 31.7.2006, lk 25.
2 ELT L 291, 21.10.2006, lk 11.
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B. arvestades, et asutamislepingu artikli 158 kohaselt püüab ühendus majandusliku ja 
sotsiaalse ühtekuuluvuse tugevdamiseks ühtlustada eri regioonide arengutaset ning 
vähendada mahajäämust kõige ebasoodsamates piirkondades ja saartel;

C. arvestades, et ELi kaks viimast laienemist suurendasid ühenduses märkimisväärselt 
piirkondlikke erinevusi, millega tuleb asjakohaselt tegelda, et edendada harmoonilist, 
tasakaalustatud ja jätkusuutlikku arengut;

D. arvestades, et nõukogu võttis 2006. aasta oktoobris vastu eespool nimetatud 
ühtekuuluvuse strateegilised suunised kui soovitusliku raamistiku riiklike strateegiliste 
raamistike ja rakenduskavade kohta ajavahemikuks 2007–2013;

E. arvestades, et strateegilistes suunistes ühtekuuluvuse kohta sätestatud kolmes prioriteedis 
osutatakse sellele, et Euroopa ja selle piirkonnad tuleb muuta atraktiivsemaks kohana, 
kuhu investeerida ja kus elada, stimuleerides teadmisi ja uuendusi majanduskasvuks ning 
luues rohkem ja paremaid töökohti;

F. arvestades, et nende prioriteetide muutmine rakenduskavadeks peaks võimaldama 
piirkondadel tegelda üleilmastumise, jätkusuutliku arengu, struktuursete, demograafiliste 
ja kliimamuutuse ülesannetega;

G. arvestades, et liikmesriikide vahel esinevad märkimisväärsed erinevused selles, kuidas 
nad on eespool nimetatud prioriteete oma rakenduskavades rakendanud, olenevalt sellest, 
milline piirkondliku arengu, lähenemise või konkurentsi- ja tööhõivega seotud eesmärk 
mingi piirkonna puhul kehtib; 

H. arvestades, et Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja 
Ühtekuuluvusfondi üldmääruses nõutakse, et liikmesriigid peavad eraldama 
lähenemiseesmärgi kuludest 60 % ja piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive kuludest 
75 % Lissaboni strateegiaga seotud prioriteetide täitmiseks;

I. arvestades, et hea valitsemistava ja partnerluspõhimõtte rakendamine koos tugeva 
institutsioonilise ja haldussuutlikkusega on ühtekuuluvuspoliitika edukaks rakendamiseks 
olulise tähtsusega; 

J. arvestades, et ühtekuuluvuspoliitika peab olema piisavalt tugev ja paindlik, et omada 
tähtsat rolli ELi pingutustes praeguse üleilmse majanduskriisi vastu võitlemisel,

1. tunnustab kõikide liikmesriikide pingutusi Lissaboni eesmärkidele vastavates 
ühtekuuluvuse strateegilistes suunistes sätestatud prioriteetide lisamises oma 
rakenduskavadesse;

Piirkondlike erinevuste vähendamine

2. märgib liikmesriikide otsustavust tegelda konkreetsete territooriumide vajadustega, mis 
on tingitud nende geograafilisest asukohast ning majanduslikust ja institutsioonilisest 
arengust, koostades strateegiaid piirkonnasisese ja piirkondadevahelise 
tasakaalustamatuse vähendamiseks; kordab sellega seoses, et piirkondlike erinevuste 
vähendamine jääb ELi regionaalpoliitika peaeesmärgiks;
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Ühtekuuluvuspoliitika Lissaboni tegevuskava teenistuses

3. tunnustab riigiasutuste pingutusi selle tagamisel, et Lissaboni tegevuskava täitmiseks 
eraldatakse lähenemispiirkondades olemasolevatest vahenditest keskmiselt 65 % ja 
piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive piirkondades 82 %, mis on tegelikult rohkem 
kui algselt nõutud;

4. ergutab piirkondi nende pingutustes saavutada Lissaboni eesmärgid rakenduskavade 
põhjaliku ja tulemusliku rakendamise kaudu; palub ka komisjonil tihedalt jälgida nende 
rakendamist, et tagada eesmärkide täitmine tegelikkuses ja teavitada parlamenti tekkinud 
probleemidest;

Reageerimine üleilmastumisele ja struktuurimuutustele

5. kiidab heaks asjaolu, et kõik liikmesriigid on eraldanud olulise osa oma kõikidest 
rahalistest eraldistest uurimis- ja arendustegevuse ning innovatsiooniga seotud 
investeeringutesse, teadmistepõhise teenustemajanduse arendamisse, ettevõtluse ja 
ettevõtete tugiteenuste edendamisse ning ettevõtete ja töötajate abistamisse uute 
tingimustega kohanemisel; märgib, et enamiku ELi lähenemispiirkondade jaoks on 
juurdepääsetavuse tagamine ikka veel oluline probleem, sest puudub transpordi 
infrastruktuur;

Demograafilised muutused ja kaasavam tööturg

6. tervitab liikmesriikide pingutusi muuta oma Euroopa Sotsiaalfondist rahastatavates 
programmides esmatähtsaks investeeringud, mille eesmärk on suurendada tööhõives 
osalemist ja parandada oskusi, võidelda vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu;

Reageerimine jätkusuutliku arengu, kliimamuutuse ja energiaga seotud probleemidele

7. on seisukohal, et keskkonnakaitse, kliimamuutusega võitlemise ja energiatõhususe 
edendamise meetmed tuleks lisada kõikidesse rakenduskavadesse, ning kiidab heaks 
liikmesriikide võetud kohustused need küsimused lahendada sel teel, et nendele 
probleemidele eraldatakse umbes üks kolmandik ühtekuuluvuseelarvest; on siiski 
arvamusel, et kliimamuutusega võitlemiseks ja energiatõhususe edendamiseks tehtavatest 
konkreetsetest eraldistest ei piisa tegelike vajaduste rahuldamiseks;

8. märgib, et selles, et kuidas EU-15 ja EU-12 liikmesriiki sellele valdkonnale vahendeid 
eraldasid, on märkimisväärne erinevus, ning tõdeb uute liikmesriikide vajadust eraldada 
olulisel määral vahendeid ELi keskmise keskkonnakaitse taseme saavutamiseks, mis on 
jätkusuutliku arengu tagamise minimaalne nõue;

Mitmetasandilise valitsemise ja partnerluse tugevdamine

9. on seisukohal, et mitmetasandilise valitsemise ja partnerluse põhimõtted on 
rakenduskavade õiguspärasuse, läbipaistvuse ja tulemuslikkuse jaoks kogu 
programmietapi ja eriti rakendusprotsessi jooksul põhielementideks; väljendab seetõttu 
heameelt kõigi liikmesriikide poolt vastavalt nende institutsioonilisele raamistikule ja 
traditsioonidele tehtud pingutuste üle tugevdada partnerluspõhimõtet oma praeguse 
programmiperioodi rakenduskavades vastavalt Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
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Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi üldmääruse artiklile 11; soovitab eelkõige uutel 
liikmesriikidel, kellel on vähe kogemusi tulemusliku partnerluse loomisel, 
partnerluspõhimõtet rakenduskavade rakendamisel pidevalt tugevdada;

Institutsioonilise suutlikkuse loomine

10. tunnustab suurenenud teadlikkust selle kohta, kui tähtis on institutsioonilise ja 
haldussuutlikkuse tugevdamine riigi tegevuspoliitikate tulemusliku rakendamise ja ELi 
vahendite juhtimise jaoks; nõuab, et kõikides lähenemispiirkondades tehtaks olulisi 
pingutusi institutsioonilise suutlikkuse tugevdamiseks ja riigiasutuste asjatundlikkuse 
suurendamiseks;

Edukate tegevuspoliitikate süvalaiendamine, teadmiste edendamine ja heade tavade 
levitamine

11. hindab eriti seda, et uued liikmesriigid on lisanud ühenduse algatuste URBANi ja 
EQUALi tulemused oma rakenduskavadesse perioodiks 2007–2013; kiidab heaks 
liikmesriikide pingutused kehtestada jätkusuutliku linnaarengu integreeritud kavad, sest 
linnades asub tööstus, mis tagab majanduskasvu ja töökohtade loomise; on ka seisukohal, 
et tuleks ära kasutada Euroopa territoriaalse koostöö programmide kogu potentsiaal, et 
kiirendada arengut ja saavutada suurem kasvumäär;

Järeldused

12. on seisukohal, et viisi kohta, kuidas liikmesriigid on otsustanud ühtekuuluvuse 
strateegilistes suunistes sätestatud raamistikku oma riiklike strateegiliste raamistike ja 
rakenduskavade väljatöötamisel rakendada, ei saa anda hinnanguid; tunnistab, et kõik 
liikmesriigid on teinud kõikidel etappidel oma konkreetsete vajaduste ja piirangute 
kontekstis märkimisväärseid pingutusi ühtekuuluvuspoliitika prioriteetide saavutamiseks;

13. kutsub liikmesriike üles tugevdama korda, mille nad on kehtestanud, et tagada täielikult 
integreeritud ja teostatava lähenemisviisi rakendamine ühtekuuluvuspoliitika elluviimisel, 
tagades nii, et kõiki konkreetse rakenduskava aspekte võetakse nõuetekohaselt arvesse; 

14. ergutab komisjoni tema püüdlustes tagada, et liikmesriigid kasutaksid tõhusaid 
kontrollisüsteeme, et rakendada ühenduse kulude osas usaldusväärset finantsjuhtimist; 

15. märgib, et praegune üleilme majanduskriis on loonud kõikides liikmesriikides uue 
olukorra, mis nõuab investeerimispoliitika ümberhindamist ja võimalikku kohandamist; 
tervitab komisjoni eespool nimetatud ettepanekuid muuta määrust, et katta ELi vajadused 
selles erakordses olukorras, ning kordab oma arvamust, et ühtekuuluvuspoliitika on 
majanduse taastamise seisukohast keskse tähtsusega kogu ELi territooriumil; lükkab 
seetõttu tagasi kõik katsed seda poliitikat renatsionaliseerida;

o

o o

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

Sissejuhatus

Paljudes Euroopa poliitikavaldkondades piirdub raportite rakendamine Euroopa Liidu 
õigusaktide riiklikku õigusesse ülevõtmise auditiga. Tihti tehakse seda, kogudes näidiseid 
asjaomastest õigusaktidest ja raporti teemaks olevatest liikmesriikidest. Struktuurifondide 
puhul pole see lähenemisviis praegu võimalik, sest seda valdkonda hõlmavad õigusaktid on 
kas otse kohaldatavad määrused või siis käivad need nõusolekumenetluse alla1. Euroopa 
Komisjoni poolt komisjoni otsuste vormis välja antavaid rakendusmeetmeid ei esitata ei 
parlamendile ega nõukogule. Siiski võib see olukord muutuda Lissaboni lepingu või 
võrdväärse dokumendi jõustumisega.

Üldine taust

Kogu volitusteperioodi jooksul ning kooskõlas Euroopa Komisjoni ja nõukoguga on Euroopa 
Parlament rõhutanud vajadust investeerida suur osa kasutatavatest regionaalarengu fondidest 
selleks, et aidata neid liikmesriike ja piirkondi, mis on majandusliku, sotsiaalse ja keskkonna 
arengu osas maha jäänud. Siiski omistas parlament vähemalt võrdse tähtsuse ka sellele, et 
tagada, et vahendid tehakse kättesaadavaks ka selleks, et aidata kõigil Euroopa piirkondadel ja 
eriti jõukamatel piirkondadel rahastada teadus- ja arendustegevust, kujundada välja 
kõrgtehnoloogilisi teenustel põhinevaid majandusi ja ettevõtlust toetavaid teenuseid, et liit 
võiks saavutada Lissaboni ja Göteborgi strateegiates sätestatud ambitsioonikad eesmärgid.
Parlamendi arvates oleks selle poliitikavaldkonna tegevuse piiramine vaesemate 
liikmesriikidega töötanud oma eesmärkidele vastu. Regionaalarengupoliitika on just see 
poliitikavaldkond, mille tulemusi näeb ja tunneb iga Euroopa kodanik otse oma naabruses, ja 
edu saavutamiseks peab see olema esindatud eranditult kõigis liikmesriikides.

Seda silmas pidades on parlament viie aasta jooksul määratlenud strateegilised meetmed, 
mille rakendamist ta liikmesriikides soovib. Nende hulgas on

 linnakeskkonna parandamise meetmed, pidades eelkõige silmas linnatransporti ja 
süsinikdioksiidi heite piiramist, valglinnastumise kontrolli ja heade ning taskukohaste 
elamispindade ja avatud linnaruumi olemasolu;

 meetmed polütsentrilise arengu tagamiseks;
 meetmed vähemuste elutingimuste parandamiseks ja integratsiooniks, pidades 

eelkõige silmas romisid;
 meetmed tagamaks hea tava levikut ja jagamist;
 meetmed kohaliku majanduse ja keskkonna kohandamiseks, et tulla toime 

kliimamuutuste väljakutsega;
 strateegilisele planeerimisele ja projektide teostamisele integreeritud lähenemisviisi 

süstemaatiline omaksvõtt ja rakendamine;
 projektide elluviimisel erasektori osaluse soodustamine, avaliku ja erasektori 

partnerluse tähtsus;
 piirkondlike ja kohalike asutuste tähtis roll riiklike strateegiliste raamistike 

koostamisel ning ettevalmistamisel.

                                               
1 Vt nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006, millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, 
Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1260/1999.
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Käesoleva raporti eesmärk on näidata, kuidas liikmesriigid, koostades riiklikke strateegilisi 
võrdlusraamistikke ja nende juurde kuuluvaid tegevusprogramme, mis on kohandatud nende 
konkreetsete tingimuste ja nõuetega, on mõistnud ja järginud 2006. aasta ühenduse 
ühtekuuluvuspoliitika strateegilisi suuniseid.

Äsja on alanud programmiperioodi 2007–2013 strateegiate ja tegevusprogrammide 
rakendamine. Euroopa Komisjon lõpetas tegevusprogrammide heakskiitmise menetluse 
2008. aasta juunis ja uued projektid hakkavad kuju võtma alles nüüd ning kulub vähemalt 
aasta, enne kui mingit tegelikku edu nende rakendamisel saab hinnata. Sellest tulenevalt 
piirduvad käesoleva raporti teemadering ja eesmärgid paratamatult sellega, et teha kindlaks, 
kuidas ja mil määral on liikmesriigid ja piirkonnad arvestanud ühtekuuluvuspoliitika 
strateegilistes suunistes sätestatud ühenduse prioriteete, valmistades ette ja koostades 
tegevusprogramme, mis hõlmavad regionaalarengupoliitika elluviimist kogu 
programmiperioodi jooksul. Tegevusprogrammide rakendamisprotsessi tegelik analüüs on 
võimalik alles pärast seda, kui liikmesriigid esitavad aruanded selle kohta, milline on olnud 
ühenduse fondidest kaasrahastatud programmide panus ühtekuuluvuspoliitika eesmärkide 
rakendamisel, fondide eesmärkide saavutamisel, ühenduse ühtekuuluvuspoliitika 
strateegilistes suunistes esitatud prioriteetide rakendamisel ja konkurentsivõime suurendamise 
ja töökohtade loomise eesmärgi saavutamisel, nagu nõutakse üldmääruse artikliga 29.

Euroopa Komisjoni teatis programmiperioodiks kavandatud ühtekuuluvuspoliitika 
strateegiaid ja programme käsitlevate läbirääkimiste tulemuste kohta võimaldab meil heita 
pilgu sellele, kuidas uue põlvkonna piirkondliku ühtekuuluvuspoliitika programmid hakkavad 
kasutama 347 miljardit eurot1, mis on juba eraldatud sellele poliitikavaldkonnale 
seitsmeaastaseks perioodiks.

Peamised hinnangud

Vastavalt ühtekuuluvuspoliitika nurgakiviks olevale solidaarsuse aluspõhimõttele on peamine 
eesmärk „vähendada liikmesriikide, piirkondade ja inimeste vahelisi erinevusi elatustasemes 
ja pakutavates võimalustes ning edendada majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset 
ühtekuuluvust maailmamajanduse kontekstis.”2

Programmiperioodi 2007–2013 strateegiline poliitika planeerimine näitab, et kõik 
liikmesriigid, sealhulgas hiljuti ühinenud riigid, on teinud kooskõlastatud jõupingutusi 
poliitika ja investeeringute suunamiseks Lissaboni ja Göteborgi eesmärkide saavutamisele.
Seega näeme, et lähenemispiirkonnad on eraldanud 65 % vahenditest ning piirkondliku 
konkurentsivõime piirkonnad ja riigid on eraldanud 82 % vahenditest (70 % koguvahenditest) 
Lissaboni strateegia prioriteetidele. Tegelikult on need jaotuse protsendimäärad suuremad 
algselt üldmääruse artikliga 9 nõututest (60 % kulutustest lähenemiseesmärgile ning 75 % 
kulutustest piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive eesmärgile). See näitab ühelt poolt, et 
tunnistatakse asjaolu, et Lissaboni strateegiaga seonduv poliitika omab potentsiaali tagada 
võrdlev Euroopa majanduse suhteline eelis üha enam globaliseeruvas maailmas, ja teisalt 
annab tunnistust vähem arenenud riikide ja piirkondade märkimisväärsest pühendumusest, kes 
on mõistnud vajadust tõsta konkurentsivõime, innovatsiooni ja dünaamilisuse küsimused 
esikohale.

                                               
1 See on praegu ühenduse eelarve suuruselt teine kuluartikkel.
2 Allikas: Euroopa Komisjon, KOM(2008)301 lõplik.
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Majanduse ja tegelikult ka inimeste elustiilide ümberkohandamine globaliseerumise ja 
kliimamuutuste väljakutsetega toimetulekuks on vajadus, mis ettenähtavas tulevikus 
regionaalarengupoliitikat mõjutama hakkab. Edasiminek nendes valdkondades nõuab 
vahendeid teadustegevuse ja innovatsiooni, ettevõtluse ja energiatõhususe jaoks ning 
konkreetsete rahaliste vahendite eraldamist kliimamuutuste mõju vastu võitlemiseks.
Raportööril oli hea meel märkida, et keskkonnakaitsesse investeeritakse enam kui 
100 miljardit eurot, kuid samal ajal on raportöör seisukohal, et ühelt poolt energiatõhususele 
ja taastuvenergiale eraldatud summa (9 miljardit) ning teiselt poolt kliimamuutuste vastasele 
võitlusele eraldatud summa (48 miljard) jäävad vajadustele alla. Ajal, mil meie planeet juba 
käitub ettearvamatult ja terved maailma piirkonnad kannatavad ootamatute üleujutuste ja 
järjest karmimate põudade käes, määrab selle seitsme otsustava aasta jooksul saavutatud 
edasiminek mitte ainult meie kõigi tuleviku, vaid ka selle, milline majanduspiirkond hakkab 
valitsema 21. sajandi uusi tööstusharusid ja tekkivat majandustegevust.

Muud tähtsad teemad, mida raport käsitleb kooskõlas ühtekuuluvuspoliitika prioriteetidega, 
on meetmed

 tööhõive suurendamiseks;
 paindlikuma tööturu edendamiseks;
 sotsiaalse kaasatuse suurendamiseks ühiskonnas ja vaesuse vastu võitlemiseks;
 mis rõhutavad vajadust hea valitsemistava ja vajaduse korral suurema 

institutsioonilise suutlikkuse järele ning tegevusprogrammide rakendamise järele;
 edukate ühenduse algatuste süvalaiendamiseks;
 teadmistepõhise ühiskonna arendamiseks ja hea tava jagamiseks.

Järeldused

Raportööri tööhüpotees, nimelt et kõik liikmesriigid on tegevusprogrammide koostamisel ja
nende üle läbirääkimisel järginud ühtekuuluvuspoliitika üldiseid prioriteete, on osutunud 
õigeks. Ilmselgelt on kõik liikmesriigid järginud ühenduse eesmärke, mille nad on 
teisendanud oma prioriteetideks vastavalt piirangutele, mille on seadnud nende konkreetne 
majandusliku ja territoriaalse arengu tase.

Käesolev raport valmib enneolematu majanduskeerise ajal. Miljonitel Euroopa 
maksumaksjatel palutakse maksta miljardeid eurosid Euroopa rahandussüsteemide 
refinantseerimiseks; Ühendkuningriigi, Prantsusmaa, Hispaania, Saksamaa ja Itaalia majandus 
on juba languses või teel selle poole. Ehkki raportööri eesmärk käesolevas raportis pole suure 
majanduskriisi käsitlemine, tervitaks ta siiski õigusliku raamistiku läbivaatamist, tagamaks, et 
ühtekuuluvuspoliitika on tugev instrument, millega suudetakse edendada pidevat, 
tasakaalustatud ja säästvat arengut, seda isegi ootamatute majanduslike šokkide ajal. Euroopa 
Komisjon on esitanud parlamendile ettepanekud eesmärgiga varustada ühtekuuluvuspoliitika 
vahenditega, mis võimaldaksid sel mängida keskset rolli Euroopa jõupingutustes selle 
seniolematu väljakutsega toimetulekul, ja kahtlemata kohandatakse meetodeid, programme ja 
eeskirju vajadustele vastavalt ümber. Seetõttu on veelgi tähtsam üksikasjalikult uurida seda, 
mida on planeeritud, millistele küsimustele on liikmesriigid ja piirkonnad programmiperioodi 
alguses valitsenud olukorras omistanud erilist tähtsust, ja näha, kas ja kuidas liidu tegevus 
kajastab tegelikkust.

Arvestades liidu rahvastiku koondumist linnastutesse ning suuremate ja väiksemate linnade 
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võtmepositsiooni liidu majandustegevuses, on programmiperioodil 2007–2013 rakendatavate 
programmide linnamõõde kesksel kohal liidu strateegias Lissaboni ja Göteborgi eesmärkide 
saavutamiseks. Komisjoni 14. novembri töödokumendis öeldakse, et rohkem kui pool 
läbivaadatud Euroopa Regionaalarengu Fondi võrdlusperioodi programmidest omavad 
linnamõõdet. Tegevusprogrammid, mille eesmärk on kesklinnade uuendamine, energiasääst, 
energiasäästlike ja puhaste linatranspordisüsteemide väljaarendamine, samal ajal nii kaitsevad 
ja parandavad keskkonda kui ka stimuleerivad majandustegevust ja töökohtade loomist. Me 
kõik oleme teadlikud postindustriaalse revolutsiooni vältimatusest, mis on endaga kaasa 
toonud piirangud ja probleemid, kuid ka eelised ja võimalused. Leides nende väljakutsete 
positiivsed aspektid ja integreerides need meie tegevusprogrammide rakendamise kõikidesse 
tahkudesse, tugevdame oma liidu majanduslikku ja sotsiaalset struktuuri.

Muidugi on teadus- ja arendustegevus esikohal selleks, et avastada uusi tehnoloogiaid, mis 
suudaksid kasutada taastuvaid loodusvarasid saastevaba energia tootmiseks ja anda meile 
vahendid meie elatustaseme säilitamiseks ja parandamiseks ning meie positsiooni otsustavaks 
kaitsmiseks maailma majandusliku ja poliitilise suurvõimuna.

Praegused sündmused maailmas rõhutavad vajadust tõhusate kontrollisüsteemide järele, 
selleks et niipalju kui võimalik kaitsta riiklikke vahendeid pettuse ja kuritarvituste eest.
Arvestades mainet, mille rahamaailm on viimastel nädalatel omandanud, peab Euroopa 
fondide haldamine olema selge ja läbipaistev. Siiski oleks viga tihendada menetlusi ja 
meetodeid, aeglustades veelgi juba niigi kohmakat süsteemi. Kõik asjaomased pooled on 
tunnistanud vajadust lihtsustada menetlusi ja kiirendada rakendamist ning parlament teeb 
praegu tööd Euroopa Komisjoni esitatud õigusloomega seotud ettepanekute ja teatistega, 
millega muudetakse mitmeid õiguslikke korraldusi konkreetse eesmärgiga lihtsustada ja 
kiirendada ühtekuuluvuspoliitika elluviimist. Lootkem, et meie jõupingutusi kroonib edu.


