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EUROOPA REGIONAALARENGU FOND (ERF)

Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) on üks ELi ühtekuuluvuspoliitika peamiseid
rahastamisvahendeid. Fondi eesmärk on aidata tasandada Euroopa eri piirkondade
arengutaseme erinevusi ning vähendada mahajäämust kõige ebasoodsamates piirkondades.
Erilist tähelepanu pööratakse piirkondadele, kus valitsevad rasked ja püsivad ebasoodsad
looduslikud või demograafilised tingimused, nagu väga väikese rahvastikutihedusega
põhjapoolseimad piirkonnad ning saarepiirkonnad, piiriülesed ja mägipiirkonnad.

ÕIGUSLIK ALUS

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklid 174–178.
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1303/2013,
millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi,
Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus-
ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa
Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006.
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1301/2013, mis
käsitleb Euroopa Regionaalarengu Fondi ja majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise
eesmärgiga seonduvaid erisätteid ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr
1080/2006.

EESMÄRGID

ELi toimimise lepingu artiklis 176 sätestatakse, et Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) on
mõeldud selleks, et olla abiks põhiliste regionaalsete ebavõrdsuste korvamisel Euroopa Liidus.
Fondi eesmärkide saavutamiseks toetatakse
— arengus mahajäänud piirkondade arendamist ja struktuurilist kohandamist;

— taandarenguga tööstuspiirkondade ümberkorraldamist.

Pärast fondi tööd reguleerivate määruste korduvaid läbivaatamisi on ERFi, Euroopa
Sotsiaalfondi (ESF) ja Ühtekuuluvusfondi kaheks põhieesmärgiks aastatel 2014–2020 seatud:
— investeerimine majanduskasvu ja töökohtade loomisse, et tugevdada tööturgu ja

piirkondade majandust;

— Euroopa territoriaalne koostöö, et tugevdada piiriülest, riikidevahelist ja
piirkondadevahelist koostööd Euroopa Liidus.

Esimese eesmärgi täitmiseks eraldatud vahendid jaotatakse kolme eri kategooria piirkondade
vahel:
— enam arenenud piirkonnad, mille SKP elaniku kohta on üle 90% ELi keskmisest;
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— üleminekupiirkonnad, mille SKP elaniku kohta on 75% ja 90% vahel ELi keskmisest; ja

— vähem arenenud piirkonnad, mille SKP elaniku kohta on alla 75% ELi keskmisest.

ERF toetab ka säästvat linnaarengut. Vähemalt 5% igale liikmesriigile eraldatud
ERFi rahastamispaketist tuleb eraldada säästva linnaarengu integreeritud meetmeteks, et
lahendada majanduslikke, keskkonnaalaseid, kliima-, demograafilisi ja sotsiaalseid probleeme
linnapiirkondades.
ERFi vahendite eraldamise üksikasjad ja tulevane kasutamine määratakse kindlaks
partnerluslepingutes. Need on strateegilised dokumendid, mille iga liikmesriik valmistab ette
piirkondlike ja sotsiaalpartnerite osalusel.

TEMAATILINE KONTSENTRATSIOON

Arvestades, et ERF aitab kaasa aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegiale
„Euroopa 2020“, peab ta keskenduma selle strateegia prioriteetidele. Peamised prioriteedid on:

a. teadusuuringud ja innovatsioon;

b. info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT);

c. väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd) ning

d. vähese CO2-heitega majanduse edendamine.

Olenevalt toetatava piirkonna kategooriast võib nende prioriteetide kontsentratsiooni aste
erineda. Enam arenenud piirkonnad peavad eraldama vähemalt 80% oma ERFi vahenditest
vähemalt kahele nimetatud prioriteedile ja vähemalt 20% vähese CO2-heitega majanduse
edendamiseks. Üleminekupiirkonnad peavad eraldama vähemalt 60% oma ERFi vahenditest
vähemalt kahele nimetatud prioriteedile ja vähemalt 15% vähese CO2-heitega majanduse
edendamiseks. Vähem arenenud piirkonnad peavad eraldama vähemalt 50% oma ERFi
vahenditest vähemalt kahele nimetatud prioriteedile ja vähemalt 12% vähese CO2-heitega
majanduse edendamiseks.

EELARVE JA FINANTSEESKIRJAD

Aastatel 2014–2020 eraldab Euroopa Liit üle 325 miljardi euro (2011. aasta hindades)
ühtekuuluvuspoliitikale. See sisaldab peaaegu 256 miljardit eurot kahele struktuurifondile:
ERFile ja ESFile. ERFile eraldatava eelarve osa suuruse üle otsustab iga ELi liikmesriik ise.

ERF ja ESF ERF

Investeeringud majanduskasvu ja töökohtade loomisse
Euroopa
territoriaalne
koostöö

vähem arenenud
piirkonnad

ülemineku-
piirkonnad

lisaeraldis
äärepoolseimatele
ja hõredalt
asustatud
piirkondadele

enam arenenud
piirkonnad

164 279 32 085 1 387 49 271 8 948

Allikas: Euroopa Komisjon (miljardites eurodes 2011. aasta hindades).
ERFist rahastatavate projektide nõutavat kaasrahastamise määra kohandatakse vastavalt
konkreetse piirkonna arengutasemele. Vähem arenenud piirkondades (ja äärepoolseimates
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piirkondades) võib ERF rahastada kuni 85% projekti kuludest. Üleminekupiirkondades võib see
olla kuni 60% ja enam arenenud piirkondades kuni 50% projekti kuludest.

EUROOPA PARLAMENDI ROLL

Lissaboni lepinguga kehtestatud uutest eeskirjadest tulenevalt on Euroopa Parlament
nüüd struktuurifonde käsitlevate uute õigusaktide koostamisel võrdsel positsioonil
komisjoni ja nõukoguga. ERFi määrus aastateks 2014–2020 võeti vastu seadusandliku
tavamenetluse raames, milles parlamendil on täielik õigus esitada muudatusettepanekuid. ELi
ühtekuuluvuspoliitikat aastateks 2014–2020 käsitlenud läbirääkimiste käigus suutis parlament
suurendada paindlikkust temaatilist kontsentratsiooni ja investeerimisprioriteete käsitlevate
eeskirjade kohaldamisel. Lisaks suurendati parlamendi ettepanekul ERFist antavat toetust
linnadele ja integreeritud linnapoliitikale.
14. septembri 2016. aasta uus seadusandlik ettepanek mitmeaastase finantsraamistiku (2014–
2020) läbivaatamise/muutmise kohta (COM(2016)0603) peaks võimaldama parlamendil 2014.–
2020. aasta finantsraamistiku järelejäänud aastate prioriteedid uuesti läbi vaadata.
Uus seadusandlik ettepanek hõlmab mitmeaastase finantsraamistiku muutmist, et aidata
saavutada kahte selle peamistest eesmärkidest, milleks on ELi vahendite saajaid abistav
lihtsustamine ja paindlikkus. Ettepanek võimaldab paremini kasutada lihtsustatud kulude
võimalusi, mis on ette nähtud määruses (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted
Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu
Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta.
Jacques Lecarte
11/2017

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0603
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