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EUROOPA LIIDU ASJADE KOMISJONI ARVAMUS JA ETTEPANEKUD 

 
Läänemere strateegia koos tegevuskavaga kiideti Euroopa Ülemkogu1 poolt heaks 2009. aasta 
oktoobris. Tegemist on teemaga, mida Eesti on pidanud üheks oma asjaks ELis. Enamgi veel, Eesti 
on olnud siin üks idee algataja Euroopa Parlamendis. Seejärel oleme panustanud strateegia 
koostamisse osaledes konsultatsioonidel, konverentsidel ja töögruppide kohtumistel.  
 
Nüüd pool aastat hiljem kuuleme EL asjade komisjonis ministeeriumi esindajatega kohtudes, et 
strateegia tegevuskaval puudub tõsiseltvõetav lisandväärtus ja eelarve selle loomiseks. Selgub, et ei 
ole  justkui kedagi, kes strateegia tegevuskava täitmise eest vastutaks. Ja see on selgelt meie 
soovidele vastupidine tulemus. Läbirääkimistele minnes lootsime tugevat ELi Läänemere strateegiat, 
mis sisaldaks vähest arvu konkreetseid ühishuvist lähtuvaid strateegilisi projekte regioonis ja ELi 
rahasid nende toetuseks2.   
 
Järgnevalt tahab EL asjade komisjon juhtida tähelepanu kolmele teemale, mis võiksid aidata 
ministeeriumidel tänase strateegia tegevuskava sisu ning selle tekkimise loogikat paremini mõista. 
 
Läänemere strateegia tegevuskavas on vastutuse jaotusel oluline koht. Tegevused on 
tegevuskavas jagatud 15 poliitikavaldkonda, mille all on vastavad lipuprojekti – ehk need ca 80 
projekti,  mida on peetud antud valdkonnas kõige olulisemaks. Lipuprojektide juures on toodud 
vastutajad, kelleks võib olla kas siis konkreetne liikmesriik, kõik liikmesriigid koos vastavalt oma 
osale projektis, Euroopa Komisjon või siis mõni muu organisatsioon nagu näiteks HELCOM. 
Tegevuskava 15 poliitikvaldkonna eest vastutavad kas üks või mitu liikmesriiki, kelle ülesanne on 
jälgida, et projektid oleksid töös ja annaksid tulemust. Ehk siis projektide juhid annavad järjepidevalt 
aru poliitikavaldkonna koordinaatoritele. 
 
Euroopa Komisjoni roll antud küsimuses on väga selgelt paika pandud Euroopa Ülemkogu viidatud 
järeldustes. Lühidalt, Euroopa Komisjon on strateegia rakendamise koordinaator, ta peab aktiivselt 
edendama meetmete rakendamist ja tal on aruandluskohustus liikmesriikide ees. Seda rolli on 
Euroopa Komisjon asunud ka täitma pannes kokku strateegia esimest vahearuannet – mis peaks 
esitlemiseks valmis olema k. a oktoobriks. On selge, et ükski liikmesriik ei taha aruandes halb välja 
näha. Aruanne on reaalne survevahend, mis peaks kõiki vastutajaid motiveerima. Ja selle kaudu 
vastutavad tegevuskava poliitikavaldkondade juhid kõigi teiste liikmesriikide ees nende valdkonnas 
olevate projektide täitmise eest. Seda enam, et poliitikavaldkondade koordinaatorite kohad valisid 
liikmesriigid vastavalt enda huvidele ja vabatahtlikult.  
 
Läänemere strateegiat ja selle tegevuskava tuleb vaadata kui kompromissi. Strateegia 
tegevuskava poliitikavaldkonnad ja projektid on kokku pandud liikmesriikide ja Euroopa Komisjoni 
ettepanekute põhjal. Eesti pidas kõige olulisemaks parandada koostööd siseturu valdkonnas. Kui 
Eesti tahab, et teised Läänemere äärsed riigid osaleksid aktiivselt meie jaoks olulises valdkonnas, siis 
peaksime panustama ka teiste jaoks olulistesse valdkondadesse. Näiteks keskkonnateemadesse, mida 
on strateegia tegevuskavas pidanud kõige olulisemaks Põhjamaad.  
 
                                                 

1 29.-30.10.2009 ülemkogu järeldused: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/ET/ec/110900.pdf 
2 13.2.2009 ELAKi istungi pkp: Läänemere strateegia mitteametlik dokument ja Eesti projektide prioriteedid ning ülevaade 
Rostockis toimunud konverentsist. 



Kui Läänemere strateegia sisu on eelkõige 8 Läänemere äärse riigi ja Euroopa Komisjoni kokkulepe, 
siis Läänemere strateegia ülesehitus ja raha puudutavad otsused on 27 liikmesriigi vaheline 
kompromiss. Strateegia vastuvõtmine eeldas kõigi 27 liikmesriigi konsensuslikku otsust ja vähemalt 
mõne skeptilisema Vahemereäärse liikmesriigi puhul tekkis kahtlus, et strateegia eelarve nõudmine 
võib tunduda liigne luksus. Strateegia eelarvega haakub ka kompromiss, mis Läänemere strateegia 
tegevuskava puhul tuleneb praegusest finantskriisist ja sellest, et ELil on 2013. aastani kehtiv 
finantsperspektiiv. Finantskriis tähendab liikmesriikide väiksemat võimekust suurte projektide 
kaasfinantseerimisel ja vähemat soovi ELi eelarvesse sissemakseid suurendada.  
 
Kehtiv finantsperspektiiv tähendab aga seda, et meil on 2013. aastani kehtivad rahalised 
kokkuleppeid käimasolevatele suurte ELi eelarvest rahastatavatele projektidele. Regiooni 
strateegilist lisandväärtust toovad transpordi- ja energiavõrgustiku projektid on just osa nendest, sest 
see tähendab väga pika-ajalisi investeeringuid, mis on planeeritud juba osaliselt 2020. aastani. 
Mõistlik oleks planeeritud projektid enne ellu viia, kui uusi suuri projekte juurde luua. Seetõttu 
sisaldabki strateegia tegevuskava peamiselt nimekirja olemasolevatest projektidest.  
 
Ja strateegia rahastamisotsus on lükatud edasi järgmiste finantsperspektiivialaste läbirääkimisteni, 
mis algavad juba järgmisel aastal. Siinkohal tundub, et  Eesti ministeeriumidevaheline koostöö 
ühtekuuluvuspoliitika tulevikuseisukohtade ettevalmistamiseks on leidmas konteksti kuhu strateegia 
ELi eelarves paigutada. Ja selleks kontekstiks on territoriaalse ühtekuuluvuse vahendid – eelkõige 
tänane Läänemere piirkonna programm. Nüüd on lihtsalt vaja kaaluda, mida ja kuivõrd 
suuremahuliste projektide toetamist me territoriaalse koostöö programmist soovime. Eelkõige, tuleks 
kaaluda milliste praeguste eelarveartiklite arvelt see strateegia käsutuses olev territoriaalse koostöö 
Läänemere programm peaks tekkima.  
 
Läänemere strateegia tegevuskavasse on lisandväärtus sisse kirjutatud ja seda tuleb märgata. 
Näiteks, kui rääkida Venemaast ja piiriületusprobleemidest, siis on Eesti juhitavas 
poliitikavaldkonnas kaks projekti, mille täitmise eest vastutab Euroopa Komisjon ja mis on just 
sellele suunatud. See on täiesti unikaalne võimalus Eestil Läänemere strateegia poliitikavaldkonna 
juhina Euroopa Komisjoni  survestada Venemaa suunal aktiivsemalt tegutsema. Näiteks, on 
strateegia formaat juba aidanud kokku leppida ühistes seisukohtades transpordiküsimustes, millega 
ühiselt astuda 27 liikmesriigi esindaja ette. Seega aitab strateegia raames toimuv koostöö regiooni 
huvisid paremini kaitsta ELi läbirääkimistel ja ühisseisukohti ette valmistada. Näiteks, kõik 
poliitikavaldkondade juhtimised ja töögrupi kohtumised võimaldavad luua konkreetse ja töötava 
kontaktvõrgustiku – mille kaudu paraneb ametkondadevaheline infovahetus ja koostöö. See on 
potentsiaalne lava tulevaste heade koostööprojektide sündimiseks.  
 
Just sellele eelpoolkirjeldatud strateegia lisandväärtusele on Euroopa Parlament ja Euroopa 
Komisjon planeerimas ka rahalist tuge juba järgmise aasta ELi eelarvest. Euroopa Komisjon on juba 
liikmesriikide poole pöördunud, et täpsustada milliste asjade jaoks oleks raha vaja – kas 
poliitikavaldkonna koordinaatoritele, kohtumisteks ja infovahetuseks, uute projektide ideede 
genereerimiseks. Paralleelselt kaardistades või „sildistades“ kõik selle, mida regioonis ELi rahade 
eest tehakse peaks Euroopa Komisjonil olema ülevaade regioonis toimuvast koostööst juba selle 
aasta oktoobriks.  Tulevikus peaks see aitama vähendada dubleerimist ja tegevusi koondada.  
 
Eelkõige peab strateegiat vaatama pikas perspektiivis – kui ELi regionaalpoliitika tulevikku. 
Doonau strateegia ettepanekut oodatakse Euroopa Komisjonilt käesoleva aasta lõpuks. Idee 
tasandil on Alpi strateegia ja Aadria-Joonia strateegia. See võib tähendada kolmekümne aasta 
pärast ELi ühtekuuluvusvahendite jaotust makroregioonistrateegiatele ja nende 



rakenduskavadele. Kolmekümne aasta pärast saab meil olema strateegia mille rakenduskavas 
toetatakse lisandväärtust loovaid ühishuvis olevaid suuri strateegilisi projekte, mis on varem 
regioonis kokku lepitud. 
 
Eelpool kirjeldatule toetudes tuleb täna laual oleva strateegia tegevuskavaga leppida. Mis ei 
tähenda seda, et me ei peaks siiski mõtlema, miks see on nii erinev sellest, mida soovisime. 
Lihtne vastus sellele küsimusele on see, et meie nägemus strateegia tegevuskavast ei olnud 
enamuse liikmesriikide nägemus ja nõustusime kompromissiga selleks, et see tegevuskava 
sünniks. Need projektid, mida pidasime tähtsaks on kõik strateegia tegevuskavas sees.  Peame 
leppima, et ka teiste projektid on sees ja jätkama oma seisukohtade kaitsmist tulevikku 
vaadates. 
 
 

 



ETTEPANEKUD 
 
EL asjade komisjonil oli strateegia rakendamise kuulamisi alustades kaks eesmärki: 
1. saada ülevaade kuidas ministeeriumid strateegia rakendamisse panustavad,  
2. teemale tähelepanu pöörates ministeeriume motiveerida asjaga tegelema.  
Nimetatud kaks eesmärki said kuulamistega täidetud. Ministeeriumid on vaatamata teatud kriitilisele 
hoiakule strateegia suhtes kõik oma osaga strateegias tuttavad ja osalevad projektides. Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeerium on korraldanud oma poliitikavaldkonna juhtgrupi kohtumise, 
aidanud projekte käivitada ja valmistab ette Euroopa Komisjonile 30. juuniks esimest aruannet.   
 
 

1) Tunnustada ministeeriumide avatust Läänemere strateegia rakendamisest rääkides ja tänada heade 
ülevaadete eest; 
 

2) Juhtida ministeeriumide tähelepanu vajadusele jätkuvalt Läänemere strateegia projektides osaleda ja 
strateegiat oluliseks pidada; 
 

3) Toetada strateegia koordineerimisel ja rakendamisel jätkuvalt Euroopa Komisjoni juhtrolli; 
 

4) Ressursi kokku hoidmiseks võimalusel toetada suunda liita Läänemere strateegia 
poliitikavaldkondade ja  projektide raames  toimuvaid kohtumised muude seotud üritustega (Näiteks 
HELCOMi või Läänemere arengufoorumi või Organiseeritud Kuritegevuse Rakkerühma 
Kohtumistega); 
 

5) Koordineerimise parandamise nimel esitab välisministeerium EL asjade komisjonile alates 
käesolevast aastast kaks korda aastas, 1. juunil ja 1. jaanuaril nimekirja projektide ja 
poliitikavaldkondade raames toimunud kohtumistest, kus on osalenud Eesti esindaja; 
 

6) Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium edastab EL asjade komisjonile aruande 
poliitikavaldkonna juhtimise kohta, mille ta koostab Euroopa Komisjonile; 
 

7) Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium esitab EL asjade komisjonile Eesti juhitava digiallkirja 
projekti kirjelduse; 
 

8) EL asjade komisjon tuleb Läänemere strateegia tuleviku ja rahastamise küsimuste juurde tagasi 
seoses 13.-15. oktoobril 2010. a Tallinnas toimuva Läänemere strateegia alase konverentsiga, kus 
esitletakse esimest strateegia rakendamise vahe-aruannet; 
 

9) Kaasata võimalusel 13.-15. oktoobril 2010 Tallinnas toimuva Läänemere strateegia konverentsi ka 
Läänemere-äärsete parlamentide saadikud ja kaaluda paneeldiskussiooni korraldamist Läänemere 
strateegia rakendamise järelevalve üle ning rahvusparlamentide rollist selles. 
 
 
 
 




