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ÕIGLASE ÜLEMINEKU FOND

Õiglase ülemineku fond on ühtekuuluvuspoliitika uus rahastamisvahend, mille
eesmärk on toetada piirkondi, mis seisavad silmitsi kliimaneutraalsusele üleminekust
tulenevate tõsiste sotsiaal-majanduslike probleemidega. Õiglase ülemineku fond
aitab ellu viia Euroopa rohelist kokkulepet, mille eesmärk on muuta EL 2050. aastaks
kliimaneutraalseks.

ÕIGUSLIK ALUS

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 175.
Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega asutatakse
õiglase ülemineku fond (COM(2020)0022).

TAUST

Õiglase ülemineku fond on üks Euroopa Liidu peamisi vahendeid piirkondade
toetamiseks üleminekul kliimaneutraalsusele 2050. aastaks.
Komisjon võttis 2019. aasta detsembris vastu teatise Euroopa rohelise kokkuleppe
kohta[1], milles esitatakse ELi uue majanduskasvu poliitika tegevuskava. Osana
Euroopa rohelisest kokkuleppest ja selleks, et saavutada ELi kliimaneutraalsuse
eesmärk tõhusal ja õiglasel viisil, tegi Euroopa Komisjon ettepaneku luua õiglase
ülemineku mehhanism, mis hõlmab ka õiglase ülemineku fondi. Selles märgiti, et
õiglase ülemineku mehhanism peaks keskenduma piirkondadele ja sektoritele, mida
üleminek kõige enam mõjutab seoses nende sõltuvusega fossiilkütustest, sealhulgas
söest, turbast ja põlevkivist, ning suure kasvuhoonegaaside heitemahukusega
tööstusprotsessidest.
Mehhanism koosneb kolmest sambast:
— õiglase ülemineku fond,

— programmi „InvestEU“ sihtotstarbeline kava ja

— avaliku sektori laenurahastu, mida pakub Euroopa Investeerimispank, et kaasata
asjaomastesse piirkondadesse täiendavaid investeeringuid.

[1]Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, Euroopa Ülemkogule, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning
Regioonide Komiteele „Euroopa roheline kokkulepe“ (COM(2019)0640).
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=COM%3A2019%3A640%3AFIN
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Õiglase ülemineku fond annab peamiselt toetusi. InvestEU sihtotstarbelise
üleminekukavaga kaasatakse erasektori investeeringuid. Euroopa Investeerimispanga
tegevus peaks võimendama avaliku sektori poolset rahastamist.
Õiglase ülemineku fondi kaudu antav toetus keskendub kliimamuutustest kõige enam
mõjutatud piirkondade majanduslikule mitmekesistamisele ning nende töötajate ja
tööotsijate ümberõppele ja aktiivsele kaasamisele. Õiglase ülemineku mehhanismi
kahe ülejäänud samba raames tehtavate investeeringute toetuskõlblikkuskriteeriumid
on laiemad, et toetada ka energiaalase üleminekuga seotud tegevusi.

EESMÄRGID

Õiglase ülemineku fond on peamine vahend, millega toetada piirkondi, mida
üleminek kliimaneutraalsusele kõige rohkem mõjutab, ja vältida piirkondlike erinevuste
suurenemist. Selle peamised eesmärgid on leevendada ülemineku mõju, rahastades
kohaliku majanduse mitmekesistamist ja ajakohastamist ning leevendades negatiivset
mõju tööhõivele. Õiglase ülemineku fondi eesmärgi saavutamiseks toetatakse selle
kaudu investeeringuid sellistes valdkondades nagu digitaalne ühenduvus, puhta
energia tehnoloogia, heitkoguste vähendamine, tööstusalade taastamine, töötajate
ümberõpe ja tehniline abi.
Õiglase ülemineku fondi rakendatakse jagatud eelarve täitmise eeskirjade alusel, mis
tähendab tihedat koostööd riiklike, piirkondlike ja kohalike ametiasutustega. Fondist
toetuse saamiseks peavad liikmesriigid esitama õiglase ülemineku territoriaalsed
kavad. Nendes kavades tuuakse välja konkreetsed sekkumisvaldkonnad, võttes
aluseks ülemineku majandusliku ja sotsiaalse mõju. Eelkõige tuleb kavades
arvesse võtta eeldatavat töökohtade kadumist ja suurima kasvuhoonegaaside
heitemahukusega tööstusrajatiste tootmisprotsesside ümberkujundamist.

EELARVE JA FINANTSREEGLID

Õiglase ülemineku fondist toetatakse kõiki liikmesriike. Eraldamiskriteeriumide aluseks
on suure süsinikumahukusega piirkondade tööstusheitmed, tööhõive tööstuses ning
söe ja pruunsöe kaevandamisel, turba ja põlevkivi tootmine ning majandusarengu
tase. Liikmesriikidele, kes ei ole veel kohustunud täitma eesmärki saavutada 2050.
aastaks kliimaneutraalsus, eraldatakse ainult 50% kavandatud assigneeringutest.
Projekti ELi poolse kaasrahastamise tase määratakse kindlaks vastavalt selle
piirkonna kategooriale, kus projekt asub. Vähem arenenud piirkondade puhul on see
maksimaalselt 85%, üleminekupiirkondade puhul 70% ja enam arenenud piirkondade
puhul 50%.
Õiglase ülemineku fondi kogueelarve aastateks 2021–2027 on 17,5 miljardit eurot.
7,5 miljardit eurot rahastatakse mitmeaastasest finantsraamistikust ja veel 10 miljardit
eurot rahastatakse taasterahastust „NextGenerationEU“.
Liikmesriigid võivad täiendada õiglase ülemineku fondi kaudu eraldatud vahendeid
Euroopa Regionaalarengu Fondist ja Euroopa Sotsiaalfond+-ist eraldatud
vahenditega.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/et
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EUROOPA PARLAMENDI ROLL

Õiglase ülemineku fondi käsitleva ettepaneku üle peetud läbirääkimiste käigus oli
Euroopa Parlament eriti mures kliimaneutraalsele majandusele ülemineku sotsiaal-
majandusliku mõju pärast. Seetõttu on parlament teinud ettepaneku meetmete
kohta, mis aitavad protsessi ellu viia, ilma et piirkondadevahelised erinevused veelgi
kasvaksid ja jätmata kedagi kõrvale.
Euroopa Parlament on teinud ettepaneku laiendada õiglase ülemineku fondist
rahastatavate meetmete ulatust, et hõlmata muu hulgas meetmeid mikroettevõtjate,
ülikoolide ja riiklike teadusasutuste, samuti digitaalse innovatsiooni ning
hariduse ja sotsiaalse kaasatusega seotud tegevuse valdkonnas. See võimaldab
piirkondadel, inimestel, ettevõtetel ja muudel sidusrühmadel tulemuslikult tegeleda
kliimaneutraalsele majandusele ülemineku sotsiaalsete, tööhõivealaste, majanduslike
ja keskkonnaalaste tagajärgedega. Lisaks on Euroopa Parlament teinud ettepaneku
mitmete erandite kohta teatavate majandustegevuse liikide puhul, rõhutades fondi
sotsiaalse aspekti tähtsust.
2020. aastal tegi Euroopa Parlament ettepaneku eraldada õiglase ülemineku
fondile oluliselt suurema eelarve. See võimaldas teha ümberpaigutusi Euroopa
Regionaalarengu Fondist ja Euroopa Sotsiaalfond+-ist vabatahtlikkuse alusel, mitte
kohustuslikus korras. Samuti soovitas parlament lisada keskkonnahoidlike meetmete
premeerimise mehhanismi, millega saab eraldada täiendavaid rahalisi vahendeid
liikmesriikidele, kes suudavad vähendada oma kasvuhoonegaaside heitkoguseid
oodatust kiiremini.

Marek Kołodziejski
03/2022
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