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ÜLEEUROOPALISTE VÕRKUDE RAHASTAMINE

Üleeuroopalisi võrke (TEN) rahastavad osaliselt Euroopa Liit ja osaliselt liikmesriigid.
ELi antav rahaline toetus on mõeldud vaid projektide alustamise hõlbustamiseks,
rahastamise põhiosa tuleb siiski liikmesriikidelt. Üleeuroopaliste võrkude
rahastamises võib kasutada ka struktuurifondide abi, Euroopa Investeerimispanga
abi või erasektori panust. Euroopa ühendamise rahastu loomisega 2013. aastal
algatati põhjalik üleeuroopaliste võrkude reform.

ÕIGUSLIK ALUS

Euroopa Liidu toimimise lepingu XVI jaotis, mille artiklis 171 sätestatakse, et EL võib
anda abi ühishuviprojektidele, mis vastavad suunistes sätestatud nõuetele.
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1316/2013,
millega luuakse Euroopa ühendamise rahastu, muudetakse määrust (EL) nr 913/2010
ja tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 680/2007 ja (EÜ) nr 67/2010.

EESMÄRGID

Aidata ELi sihtotstarbelise toetuse kaudu kaasa üleeuroopaliste võrkude rajamisele
transpordi, energeetika ja telekommunikatsiooni valdkonnas (3.5.1).

SAAVUTUSED

A. Projektide rahastamise üldtingimuste kindlaksmääramine
Üldiselt on ELi-poolset rahastamist kasutatud projektide alustamise hõlbustamiseks.
Suurema osa rahalistest vahenditest peavad leidma liikmesriigid, välja arvatud
Ühtekuuluvusfondi vahenditest antava abi puhul, kus EL on traditsiooniliselt andnud
märkimisväärsema panuse.
Esimesed rahastamist reguleerivad põhimõtted sätestati nõukogu 18. septembri
1995. aasta määruses (EÜ) nr 2236/95, millega kehtestati ühenduse rahalise abi
andmise üldeeskirjad üleeuroopaliste võrkude valdkonnas.
1. EL võib projektidele abi anda ühes või enamas alljärgnevas vormis:
— projektiga seotud uuringute ja muude tehniliste tugimeetmete kaasrahastamine (ei

ületa üldiselt 50% kogumaksumusest);

— Euroopa Investeerimisfondi või muude finantsasutuste laenutagatiste tasude
osaline tasumine;
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— Euroopa Investeerimispangast (EIP) või muudest avalik-õiguslikest või
erafinantsasutustest saadud laenude intressitoetus;

— nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel investeeringute otsetoetused.

2. Järk-järgult on sätestatud projektidele järgmised kriteeriumid:
— telekommunikatsiooni- ja energiavõrkudele antav ELi abi ei tohi moonutada

konkurentsi asjaomase sektori ettevõtete vahel;

— projektid peavad aitama saavutada võrkude eesmärke;

— projektid peavad olema majanduslikult elujõulised;

— projekti küpsusaste ja ELi sekkumise ergutav mõju;

— otsene või kaudne mõju keskkonnale ja tööhõivele, mis hõlmab järk-järgult üha
täielikumaid kulude ja tulude analüüse, keskkonnamõju analüüse jne;

— projekti eri osade ajakava kooskõlastamine, kui tegemist on näiteks piiriüleste
projektidega.

Rahastatavad projektid on pidanud olema kooskõlas ELi õiguse ja ELi poliitikaga,
eelkõige keskkonnakaitse, konkurentsi ja riigihankelepingute sõlmimise valdkonnas.
Järjestikuste määrustega, millega sätestati ELi rahalise abi andmise üldeeskirjad, lisati
hulk uusi elemente, sealhulgas järgmised:
— mitmeaastased ja aastased programmid transpordi ja energeetika valdkonnas, mis

võimaldavad anda valitud projektidele ELi rahalist abi;

— uuringute jaoks antava ELi abi piiriks seati olenemata projektist 50% ja
transpordi valdkonna prioriteetsetele projektidele antava abi piiriks 10% kuni 30%
(prioriteetsete projektide piiriüleste lõikude puhul kuni 30%);

— ELi rahalise abi osana kaasati ja seoti riskikapital;

— finantsraamistikuga ajavahemikuks 2007–2013 nähti üleeuroopaliste võrkude
jaoks ette 8,168 miljardit eurot, millest 8,013 miljardit eurot eraldati transpordile
(TEN-T) ja 155 miljonit eurot energeetikale (TEN-E).

14. detsembril 2021 avaldas komisjon seadusandliku ettepaneku (COM(2021)0812),
millega vaadatakse läbi liidu suunised üleeuroopalise transpordivõrgu arendamise
kohta, et viia need kooskõlla Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärkide ja ELi
kliimamääruse kliimaeesmärkidega. Kavandatava määruse eesmärk on koordineerida
Euroopa transpordikoridore ja horisontaalseid prioriteete. Samuti on selle eesmärk
tagada, et iga koridori ja horisontaalse prioriteedi osas tehakse edusamme ning et see
toimub järjepidevalt. Seepärast peab komisjon küsima põhivõrgukoridoride Euroopa
koordinaatorite arvamust, kui ta vaatab läbi Euroopa ühendamise rahastust Euroopa
transpordikoridoridele või horisontaalsetele prioriteetidele antava liidu rahastamise
taotlusi Euroopa koordinaatorite volituste piires. Euroopa koordinaatorid peavad
kontrollima, kas liikmesriikide poolt Euroopa ühendamise rahastust kaasrahastamiseks
esitatud projektid on kooskõlas tööplaani prioriteetidega.
Ettepanek on parlamendis endiselt esimesel lugemisel.
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15. detsembril 2020 võttis komisjon vastu ettepaneku vaadata läbi määrus (EL) nr
347/2013 üleeuroopalise energiataristu suuniste kohta, et paremini toetada Euroopa
piiriülese energiataristu ajakohastamist ja saavutada Euroopa rohelise kokkuleppe
eesmärgid. Läbivaadatud määrus (EL) 2022/869 aitab seega saavutada liidu 2030.
aasta energia- ja kliimaeesmärke, 2050. aastaks kliimaneutraalsuse eesmärki ning
tagada võrkudevahelised ühendused, energiajulgeoleku, turu ja süsteemi lõimimise,
konkurentsi, millest saavad kasu kõik liikmesriigid, ning taskukohased energiahinnad.
Suunistega lõpetatakse peamiselt ELi toetus uutele maagaasi- ja naftaprojektidele ning
kehtestatakse kohustuslikud säästlikkuse kriteeriumid kõigile ühishuviprojektidele.
Reageerides ebastabiilsusele ja ülemaailmse energiaturu häiretele, mille on
põhjustanud Venemaa sissetung Ukrainasse, esitas komisjon 2022. aasta mais
kava „REPowerEU“, mille eesmärk on tegeleda kliimakriisiga ja lõpetada ELi
sõltuvus Venemaa fossiilkütustest, mida kasutatakse majandusliku ja poliitilise
relvana. Kavandatud meetmed keskenduvad energiasäästule, energiavarustuse
mitmekesistamisele (sealhulgas veeldatud maagaasi impordile) ja taastuvenergia
(sealhulgas saastevaba vesiniku) kiiremale kasutuselevõtule. Kava sisaldas
olemasoleva ühishuviprojektide loendi täiendamiseks mõningaid täiendavaid
gaasitaristu investeeringuid (hinnanguliselt ligikaudu 10 miljardit eurot). Lisaks peeti
elektrivaldkonna ühishuviprojektide kiiremat kasutuselevõttu oluliseks, et kohandada
elektrivõrk tulevaste vajadustega, ning seda toetatakse Euroopa ühendamise rahastu
kaudu.
B. Täiendavad rahastamisvõimalused
1. ELi struktuurifondid ja Ühtekuuluvusfond
Ajavahemikul 2000–2006 eraldati kõnealustest fondidest üleeuroopaliste võrkude
projektidele umbes 26 miljardit eurot – eelkõige Ühtekuuluvusfondi kaudu Kreekas,
Iirimaal (kuni 2003. aastani), Portugalis, Hispaanias ja EL-10 liikmesriikides. Viimati
mainitud liikmesriikidele eraldati 2,48 miljardi euro väärtuses ühinemiseelset abi,
ja lisaks 4,24 miljardit eurot Ühtekuuluvusfondist ja 2,53 miljardit eurot muudest
struktuurifondidest. Kõigist kõnealustest ühinemiseelse abi ja ühtekuuluvuse jaoks
ette nähtud rahalistest vahenditest umbes 50% ehk 3,9 miljardit eurot eraldati TEN-T
projektidele.
2. Euroopa Investeerimispanga antav abi
EIP laenude suhtes territoriaalseid piiranguid ei kohaldata, kuna laene antakse
panganduskriteeriumide alusel, mis hõlmavad projekti rahalist (tagasimaksevõime),
tehnilist ja keskkonnaalast teostatavust. Näiteks ajavahemikul 1995–2005 oli
üleeuroopaliste võrkude projektidele antud EIP laenude kogumaht ligikaudu 65 miljardit
eurot.
C. Aastate 2020–2027 finantsraamistik
Komisjon esitas 2. mail 2018 ettepaneku ELi järgmise pikaajalise eelarve
kohta. Sellele järgnesid seadusandlikud ettepanekud 37 valdkondliku programmi,
sealhulgas põllumajanduse, Erasmuse ja programmi „Euroopa horisont“ kohta.
COVID-19 põhjustatud enneolematule kriisile reageerimiseks tegi komisjon 27. mail
2020 ettepaneku luua ajutine taasterahastu „NextGenerationEU“, mille eelarve on
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750 miljardit eurot, ning suurendada sihipäraselt ELi 2021.–2027. aasta eelarvet. ELi
riigipead ja valitsusjuhid jõudsid lõpuks 2020. aasta juulis poliitilisele kokkuleppele,
mille parlament ja nõukogu kiitsid heaks 2020. aasta novembris.

EUROOPA ÜHENDAMISE RAHASTU

Alates 2013. aasta detsembrist kehtib ELis uus üleeuroopaliste võrkude taristupoliitika,
mille eelarve ajavahemikuks kuni 2020. aastani oli üle 30,4 miljardi euro
ja ajavahemikuks 2021–2027 30 miljardit eurot: Euroopa ühendamise rahastu.
Euroopa ühendamise rahastu eesmärk on saavutada koostoime transpordi-,
telekommunikatsiooni- ja energiasektoris ELi meetmete tulemuslikkuse suurendamise
ja rakenduskulude optimeerimise võimaldamise kaudu. Rahastu eesmärk on
kiirendada investeeringute tegemist üleeuroopaliste võrkude valdkonnas ja
võimendada nii avaliku kui ka erasektori rahalisi vahendeid, suurendades samal ajal
õiguskindlust ja järgides tehnoloogianeutraalsuse põhimõtet.
A. Üldeesmärgid
Euroopa ühendamise rahastu eesmärgid on järgmised:
— toetada selliste transpordi-, telekommunikatsiooni- ja energiasektori

ühishuviprojektide elluviimist, mille eesmärk on arendada ja ehitada uut taristut ja
teenuseid või olemasolevat taristut ja teenuseid ajakohastada;

— aidata toetada Euroopa lisaväärtust ja märkimisväärset ühiskondlikku kasu
andvaid projekte, millele ei leidu turul piisavat rahastamist;

— anda panus strateegiasse „Euroopa 2020“, arendades üleeuroopalisi võrke,
mille puhul võetakse arvesse eeldatavaid tulevasi liiklusvooge, ja luues
soodsamad tingimused erasektori, avaliku sektori või avaliku ja erasektori ühistele
investeeringutele;

— võimaldada ELil saavutada kestliku arengu eesmärgid, andes seeläbi panuse
liidu keskpika perspektiivi ning CO2 heite vähendamise pikaajaliste eesmärkide
saavutamisse.

1. Transpordisektoris on toetus ette nähtud ühishuviprojektidele, mille eesmärk on:
— kitsaskohtade kõrvaldamine, puuduvate ühenduslülide loomine ja eelkõige

piiriüleste lõikude parandamine;

— tagada kestlik ja tõhus transpordisüsteem pikas perspektiivis, et teha
ettevalmistusi seoses tulevaste transpordivoogudega, samuti selleks, et
võimaldada kõigi transpordiliikide CO2 heite vähendamist, ning

— transpordiliikide parem integreerimine ja omavaheline ühendamine ning
transporditeenuste koostalitlusvõime suurendamine, tagades samal ajal
juurdepääsu transporditaristule.

2. Energiasektoris on toetuse eesmärk:
— konkurentsivõime suurendamine energia siseturu edasise integreerimise ning

elektri- ja gaasivõrkude piiriülese koostalitlusvõime edendamise teel;
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— ELi energiavarustuse kindluse suurendamine ning

— kestliku arengu edendamine, integreerides taastuvatest energiaallikatest pärit
energia ülekandevõrku ning arendades välja arukad energiavõrgud ja CO2-võrgud.

3. Telekommunikatsioonisektoris toetatakse Euroopa ühendamise rahastust
järgmist:
— üldteenused, põhiteenusplatvormid ja programmi rakendamist toetavad meetmed,

mida rahastatakse toetuste ja/või hangete kaudu;

— lairibavõrkudega seotud meetmed, mida rahastatakse rahastamisvahendite
kaudu.

B. Euroopa ühendamise rahastu 2021.–2027. aasta eelarve
ELi 2021.–2027. aasta eelarve raamistikus tegi komisjon 6. juunil 2018 ettepaneku
jätkata Euroopa ühendamise rahastu programmi ka pärast 2020. aastat, mille üldine
eesmärk on toetada investeerimist Euroopa taristuvõrkudesse transpordi, energeetika
ja telekommunikatsiooni valdkonnas (COM(2018)0438). Euroopa ühendamise rahastu
kavandatav kogueelarve on 42,3 miljardit eurot (jooksevhindades) ning konkreetselt
eraldatakse 30,6 miljardit eurot transpordi-, 8,65 miljardit eurot energia- ja
3 miljardit eurot digitaalvõrkudele. 2020. aasta järgse Euroopa ühendamise rahastu
peamiste sihtvaldkondade hulka kuuluvad nende kolme sektori vaheline koostoime
ja tõhustatud piiriülene koostöö taastuvenergia valdkonnas, et kiirendada ELi
majanduse digitaliseerimist ja CO2 heite vähendamist. Lisaks teeb komisjon ettepaneku
pühendada 60% Euroopa ühendamise rahastu kogueelarvest kliimaeesmärkidele.
Transpordisektoris on Euroopa ühendamise rahastu eesmärkideks TEN-T võrgu
mõlema kihi valmimise kiirendamine, selliste Euroopa liikluskorraldussüsteemide
kasutuselevõtt, nagu Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteem ja Euroopa lennuliikluse
uue põlvkonna juhtimissüsteemi projekt, ning arukale, säästvale, kaasavale, ohutule
ja turvalisele liikuvusele ülemineku toetamine, luues alternatiivkütuste laadimistaristu
võrgu Euroopas. Ettepanekus nähakse ette, et uuest Euroopa ühendamise rahastust
toetatakse samuti nii tsiviil- kui ka sõjaliseks kasutamiseks ette nähtud kaheotstarbelist
transporditaristut, et kohandada Euroopa transpordivõrgud sõjalistele vajadustele ja
parandada sõjaväelist liikuvust ELis.
COVID-19 pandeemiale reageerimiseks avaldas komisjon 27. mail 2020 kohandatud
mitmeaastase finantsraamistiku ettepaneku (COM(2020)0442). 2020. aasta juulis
toimunud Euroopa Ülemkogu erakorralise kohtumise tulemusel aga Euroopa
ühendamise rahastu transpordieelarve kavandatud rahastamist vähendati (EUCO
22/20). Euroopa Parlament andis oma nõusoleku mitmeaastase finantsraamistiku
2021–2027 määrusele 16. detsembril 2020.
Kooskõlas 2020. aasta juuli Euroopa Ülemkogu järeldustega saavutasid nõukogu ja
Euroopa Parlamendi läbirääkijad 2021. aasta märtsis esialgse kokkuleppe jagada
rahastamine järgmiselt:
— transpordisektor: 25,81 miljardit eurot, sealhulgas 11,29 miljardit eurot

Ühtekuuluvusfondist abi saavatele riikidele;

— energeetikasektor: 5,84 miljardit eurot;
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— digisektor: 2,06 miljardit eurot.

Transpordivaldkonnas edendab Euroopa ühendamise rahastu 2.0 koostalitlusvõimelisi
ja mitmeliigilisi võrke raudtee-, maantee-, siseveetee- ja meretransporditaristu
arendamiseks ja ajakohastamiseks ning ohutu ja turvalise liikuvuse tagamiseks.
Prioriteediks seatakse üleeuroopaliste transpordivõrkude (TEN-T) edasiarendamine,
keskendudes puuduvatele ühendustele ja ELi lisaväärtusega piiriülestele
projektidele. Transpordivaldkonna eelarvest rahastatakse 1,56 miljardi euro ulatuses
Ühtekuuluvusfondist abi saavate riikide vahelisi suuri raudteeprojekte.
Nõukogu jõudis ühisele seisukohale 16. juunil 2021 ja parlament võttis kokkuleppe
vastu teisel lugemisel 7. juulil 2021.

EUROOPA PARLAMENDI ROLL

Üleeuroopaliste võrkude toetamisel on parlament järjepidevalt nõudnud, et
rahastamise puhul eelistataks keskkonnasõbralikumaid transpordiliike, eraldades
taristuprojektidele ette nähtud rahalistest vahenditest üle 50% raudteeprojektidele
(sh kombineeritud veod) ja sätestades maanteeprojektidele eraldatavate vahendite
piirmääraks 25%. Lisaks on parlament järjepidevalt rõhutanud vajadust, et komisjon
tagaks ELi eelarvest, Euroopa Investeerimispangast (EIP), Ühtekuuluvusfondist,
Euroopa Regionaalarengu Fondist või muudest ELi rahastamisvahenditest
rahastatavate projektide kooskõlastatuse ja sidususe.
Pärast 2005. aasta lõpus tehtud nõukogu otsust kärpida ulatuslikult komisjoni
esialgset ettepanekut, nõudis parlament ettepaneku finantsaspektide üle peetud
järgnevate läbirääkimiste käigus, et üleeuroopalistele võrkudele eraldatavat toetust
suurendataks. Lõplikus kokkuleppes nõukoguga saavutas parlament rahaliste
vahendite suurendamise 500 miljoni euro võrra ja EIP-poolse lisarahastamise
üleeuroopaliste võrkude ehitamiseks.
Maanteetranspordi maksustamise eeskirjade (eurovinjeti direktiiv) läbivaatamise
raames leppis parlament 7. juunil 2011. aastal nõukoguga kokku kompromissis, mille
kohaselt kasutatakse vähemalt 15% iga liikmesriigi väliskulumaksust ja taristumaksust
saadavast tulust TEN-T projektide rahastamiseks eesmärgiga parandada transpordi
säästvust. Seda määra on aja jooksul kavas järk-järgult suurendada.
Tänu asjaolule, et parlament osales Euroopa ühendamise rahastu määruse
kujundamisel (kolme raportööri ühine pingutus, mis hõlmas kahte parlamendikomisjoni
ja kõiki fraktsioone), võttis ta endale tähtsa rolli olulises mahus ELi rahaliste vahendite
tagamisel üleeuroopaliste võrkude jaoks ajavahemikul 2014–2020.
ELi iga-aastaste eelarvete kohta otsuste langetamisel on parlament pööranud
tähelepanu nii Euroopa ühendamise rahastule kui ka programmile „Horisont 2020“
eraldatavatele assigneeringutele. Oma 8. juuli 2015. aasta resolutsioonis volituse
kohta 2016. aasta eelarve projekti kolmepoolseteks läbirääkimisteks väljendas
parlament heameelt 8 miljardi euro suuruse Euroopa Strateegiliste Investeeringute
Fondi tagatisfondi osalise rahastamise üle kulukohustuste koguvaru kasutuselevõtu
kaudu, mitte üksnes Euroopa ühendamise rahastu ja programmi „Horisont 2020“
assigneeringute kärbetele tuginedes. Parlament tuletas siiski meelde, et tema eesmärk
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oli minimeerida mõju nendele kahele programmile nii palju kui võimalik. Seetõttu
nõudis parlament programmi „Horisont 2020“ ja Euroopa ühendamise rahastut
mõjutavate kärbete täiendavat kompenseerimist, et saavutada täiel määral asjaomaste
programmide eesmärgid.
Lisaks kordas parlament oma 9. märtsi 2016. aasta resolutsioonis 2017. aasta
eelarve koostamise üldsuuniste kohta endale võetud kohustust tugevdada programmi
„Horisont 2020“ ja Euroopa ühendamise rahastut iga-aastase eelarvemenetluse kaudu,
et hüvitada võimalikult suures ulatuses Euroopa ühendamise rahastu kärped, mis lepiti
kokku Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi loomise üle peetud läbirääkimiste
käigus.
Reageeringuna komisjoni 2018. aasta ettepanekule 2020. aasta järgse Euroopa
ühendamise rahastu kohta valmistasid transpordi- ja turismikomisjon (TRAN) ning
tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon (ITRE) ette ühise raporti projekti.
Kõik kolm raportööri nõustusid, et komisjoni ettepanek ei olnud Euroopa ühendamise
rahastust transpordi jaoks eraldatavate summade osas piisavalt ambitsioonikas,
ja rõhutasid lisaks kasule, mida parem ühenduvus võiks ELile anda, ka sektori
investeerimisvajadusi. Muu hulgas rõhutasid nad ka, et Euroopa ühendamise rahastu
eeskirju on vaja veelgi lihtsustada ning et oluline on tagada transpordi-, energeetika-
ja digisektori projekte toetavate ELi eri vahendite sidusus. Raportöörid juhtisid
tähelepanu vajadusele tugevdada parlamentaarset kontrolli Euroopa ühendamise
rahastu prioriteetide üle ja parandada selle järelevalvet.
Nimetatud kaks komisjoni võtsid ühise raporti vastu 2018. aasta novembris ning
suurendasid transpordiprojektidele eraldatavat eelarvet ligikaudu 10%. Euroopa
Parlament võttis otsuse vastu esimesel lugemisel 2019. aasta aprillis ja lõplik õigusakt
allkirjastati 2021. aasta juulis (2018/0228(COD)).
2019. aasta veebruaris kiitis parlament heaks seadusandliku raporti TEN-T meetmete
lihtsustamise kohta (2018/0138(COD)), mis sisaldab suuniseid finantsabi kohta. Uue
sättega võetakse siin arvesse Euroopa ühendamise rahastu määruses sätestatud
tähtaegadest kinnipidamist, mis on üks Euroopa ühendamise rahastule esitatud
projektide valikukriteeriume. Institutsioonidevahelised läbirääkimised algasid 2019.
aasta septembris ja kokkulepe saavutati 17. juunil 2020.
2020. aasta juulis võttis parlament vastu resolutsiooni, milles väljendas
heameelt koroonaviiruse pandeemiale reageerimiseks võetavate meetmetega seotud
kokkuleppe kui positiivse sammu üle, kuid pidas muu hulgas kahetsusväärseks kärpeid
taastefondi toetuskomponendis.
Oma 10. juuli 2020. aasta resolutsioonis üleeuroopalise energiataristu suuniste
läbivaatamise kohta rõhutas parlament vajadust tagada, et kulutused ja
ühishuviprojektide valik oleksid kooskõlas Pariisi kokkuleppe raames võetud
kohustustega.

Davide Pernice / Kristi Polluveer
09/2022

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/et
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0228(COD)&l=en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0015_ET.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0206_ET.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0199_ET.pdf
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