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LÜHISELGITUS

Vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 177 ja protokollile nr 28 aitab Ühtekuuluvusfond 
liikmesriikidel, kelle kogurahvatulu elaniku kohta on väiksem kui 90% ELi 27 riigi 
keskmisest, teha investeeringuid TEN-T transpordivõrkudesse ja keskkonda. Komisjoni 
ettepanekus sätestatakse aluslepingut kohaldades, et keskkonna vallas toetab 
Ühtekuuluvusfond investeeringuid kliimamuutustega kohanemisse ja ohtude ennetamisse, 
vee- ja jäätmesektorisse ning linnakeskkonda. Investeeringud energiasse on samuti 
abikõlblikud, kui neil on positiivne mõju keskkonnale. Transpordi valdkonnas panustab 
ühtekuuluvusfond komisjoni ettepaneku kohaselt üleeuroopalisse transpordivõrku, aga ka 
vähese CO2-heitega transpordisüsteemidesse ja linnatransporti tehtavatesse 
investeeringutesse.

Euroopa Komisjon teeb ettepaneku eraldada sellele fondile 68,7 miljardit eurot (2011. aasta 
püsivhindades). Seda summat ei ole nimetatud Ühtekuuluvusfondi määruses, vaid 
kavandatava kõikide fondide ühiseid sätteid käsitleva määruse1 artiklis 84. Võrdluseks olgu 
öeldud, et praeguses mitmeaastases finantsraamistikus eraldati Ühtekuuluvusfondile ligikaudu 
71 miljardit eurot (2011. aasta püsivhindades). 

Miljonit eurot, 2011. aasta 
püsihindades

MFF 20072013 MFF 20142020 Muutus
Euroopa 
Regionaalarengu 
Fond 

203 183 - 10 %

Euroopa Sotsiaalfond 78 84 + 8 %
Ühtekuuluvusfond 71 69 - 3 %
Kokku 354 336 - 5,3 %
Ümardamise tõttu ei pruugi kogusumma vastata täpselt esitatud arvude summale.

Arvamuse koostaja peab seda langust kahetsusväärseks ning tuletab meelde Euroopa 
Parlamendi 8. juuni 2011. aasta resolutsioonis väljendatud veendumust, et järgmise 
mitmeaastase finantsraamistiku vahendid peavad 2013. aasta tasemega võrreldes suurenema 
vähemalt 5%, et saavutada kokkulepitud poliitilised ja õiguslikud eesmärgid, ning et 
ühtekuuluvuspoliitikale käimasoleval finantsplaneerimise perioodil eraldatud summad tuleks 
järgmisel perioodil vähemalt säilitada. 

Lisaks sellele hoitakse 68,7 miljardist eurost 10 miljardit eurot eraldi põhiliste 
transpordivõrkude rahastamiseks rahastamisvahendi „Euroopa ühendamine” („Connecting 
Europe”) raames. Tasub märkida, et need 10 miljardit eurot eraldatakse endiselt 
liikmesriikidele, kelle kogurahvatulu elaniku kohta on väiksem kui 90% ELi 27 riigi 
keskmisest, kuid need eraldatakse otse üleeuroopalise transpordivõrgu kesksete projektide 
rahastamiseks nendes liikmesriikides ning arvestatakse vastavalt riiklikest eraldistest 
võrdeliselt maha. Samuti tuleks rõhutada, et need projektid vastavad TEN-T läbivaadatud 

                                               
1 COM (2011) 615
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suunistele, mis on praegu arutamisel. Lisaks kehtivad nende 10 miljardi euro suhtes 
soodsamad rahalise toetuse tingimused, mida pakub Ühtekuuluvusfond (kaasrahastamise 
määr kuni 85%, mis on kõrgem kui rahastamisvahendi „Euroopa Ühendamine” raames ette 
nähtud 50%). 

MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil lisada oma raportisse järgmised 
muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. tuletab meelde oma 8. juuni 2011. 
aasta resolutsiooni tulevikku 
investeerimise ning uue mitmeaastase 
finantsraamistiku kohta 
konkurentsivõimelise, jätkusuutliku ja 
kaasava Euroopa nimel1; kordab, et uues 
mitmeaastases finantsraamistikus on vaja 
piisavalt lisavahendeid, et liit saaks täita 
oma olemasolevad poliitilised prioriteedid 
ja Lissaboni lepingus sätestatud uued 
ülesanded ning reageerida ootamatutele 
sündmustele; märgib, et mitmeaastase 
finantsraamistiku ressursside 5% kasv 
võrreldes 2013. aastaga aitaks vaid 
vähesel määral kaasa ELi kokkulepitud 
eesmärkide ja kohustuste ning liidu 
solidaarsuspõhimõtte elluviimisele; palub 
nõukogul, juhul kui ta ei jaga seda 
seisukohta, selgelt välja tuua, millised 
poliitilised prioriteedid või projektid võiks 
täielikult peatada, hoolimata nende 
tõendatud lisandväärtusest Euroopa
jaoks;
_________________
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0266.

Muudatusettepanek 2
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Seadusandliku resolutsiooni projekt
Lõige 1 b (uus)

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

1 b. tuletab eelkõige meelde, et oma 8. 
juuni 2011. aasta resolutsioonis 
„Tulevikku investeerimine ning uus 
mitmeaastane finantsraamistik 
konkurentsivõimelise, jätkusuutliku ja 
kaasava Euroopa nimel” rõhutab 
Euroopa Parlament, et „edukas ja 
tugevdatud ühtekuuluvuspoliitika vajab 
piisavat rahastamispaketti” ja on 
seisukohal, et „sellele käimasoleval 
finantsplaneerimise perioodil eraldatud 
summad tuleks järgmisel perioodil 
vähemalt säilitada”;

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Euroopa Parlament rõhutas oma 8. 
juuni 2011. aasta resolutsioonis tulevikku 
investeerimise ning uue mitmeaastase 
finantsraamistiku kohta 
konkurentsivõimelise, jätkusuutliku ja 
kaasava Euroopa nimel 
„ühtekuuluvuspoliitika Euroopa 
lisandväärtust, kuna see poliitika on 
olnud aastakümneid majanduskasvu 
soodustamise ja töökohtade loomise 
hästitoimiv mehhanism, sidususe, 
jätkusuutliku arengu ja ühtekuuluvuse 
loomise peamine vahend ning liidu üks 
tähtsaim, silmapaistvaim ja edukaim 
poliitikavaldkond”. Euroopa Parlament 
juhtis siiski tähelepanu sellele, et 
nüüdisaegses ühtekuuluvuspoliitikas 
tuleb viia läbi mitmeid struktuurireforme, 
eelkõige lihtsustamise vallas, lahendada 
liidu peamised probleemid ning edendada 
kohapeal sünergiat muude 
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poliitikavaldkondade ja vahenditega. 
Euroopa Parlament väljendas 
veendumust, et ELi ühtekuuluvuspoliitika 
peaks jääma kogu ELi hõlmavaks 
poliitikaks, mis võimaldab kõikidele ELi 
piirkondadele ligipääsu vahenditele, 
kogemustele ja abile.

Selgitus

Euroopa Parlamendi 8. juuni 2011. aasta resolutsiooni tulevikku investeerimise ning uue 
mitmeaastase finantsraamistiku kohta konkurentsivõimelise, jätkusuutliku ja kaasava 
Euroopa nimel lõige 64.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Euroopa Parlament rõhutas oma 8. 
juuni 2011. aasta resolutsioonis samuti, et 
edukas ja tugevdatud 
ühtekuuluvuspoliitika vajab piisavat 
rahastamispaketti, ja et sellele 
käimasoleval finantsplaneerimise 
perioodil eraldatud summad tuleks 
järgmisel perioodil vähemalt säilitada, 
eesmärgiga suurendada 
ühtekuuluvuspoliitilisi jõupingutusi ELi 
piirkondlike arenguerinevuste 
vähendamiseks. Mitmeaastases 
finantsraamistikus aastateks 2007–2013 
oli Ühtekuuluvusfondile eraldatud 71 
miljardit eurot (2011. aasta 
püsivhindades). Kuid komisjon teeb 
ettepaneku eraldada aastateks 2014–2020 
68,7 miljardit eurot (2011. aasta 
püsivhindades), mis tähendaks 3% 
langust võrreldes perioodiga 2007–2013.

Selgitus

Euroopa Parlamendi 8. juuni 2011. aasta resolutsiooni tulevikku investeerimise ning uue 
mitmeaastase finantsraamistiku kohta konkurentsivõimelise, jätkusuutliku ja kaasava 
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Euroopa nimel lõige 67.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) XXX määrusega (EL) nr [...]/2012, 
millega nähakse ette ühised sätted, mis 
reguleerivad ühise strateegilise 
raamistikuga hõlmatud Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Maaelu 
Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ja 
Euroopa Kalandus- ja Merendusfondi, ja 
üldised sätted Euroopa Regionaalarengu 
Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja 
Ühtekuuluvusfondi kohta ning 
tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 
1083/2006 (edaspidi „ühissätete määrus”), 
kehtestatakse struktuurifondide ja 
Ühtekuuluvusfondi tegevuse jaoks uus 
raamistik. Tuleks täpsustada, millised on 
ühtekuuluvusfondi eesmärgid uue 
tegevusraamistiku ja aluslepinguga fondile 
antud otstarbe valguses.

(2) XXX määrusega (EL) nr [...]/2012, 
millega nähakse ette ühised sätted, mis 
reguleerivad ühise strateegilise 
raamistikuga hõlmatud Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Maaelu 
Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ja 
Euroopa Kalandus- ja Merendusfondi, ja 
üldised sätted Euroopa Regionaalarengu 
Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja 
Ühtekuuluvusfondi kohta ning 
tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 
1083/2006 (edaspidi „ühissätete määrus”), 
kehtestatakse struktuurifondide ja 
Ühtekuuluvusfondi tegevuse jaoks uus 
raamistik. Tuleks täpsustada, millised on 
ühtekuuluvusfondi eesmärgid uue 
tegevusraamistiku ja aluslepinguga fondile 
antud otstarbe valguses. Koostoimet tuleks 
edendada ka Ühtekuuluvusfondi ning 
muude ELi vahendite ja programmide 
vahel, mis on seotud transpordi-, energia-, 
kliima- ja keskkonnapoliitikaga.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) EL võib Ühtekuuluvusfondi kaudu
toetada tegevust, mis on mõeldud 
asutamislepingu artiklites 11 ja 191 
sätestatud ELi keskkonnaalaste eesmärkide 
elluviimiseks.

(3) EL peaks Ühtekuuluvusfondi kaudu
samuti toetama tegevust, mis on mõeldud 
asutamislepingu artiklites 11 ja 191 
sätestatud ELi keskkonnaalaste eesmärkide 
elluviimiseks.
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühtekuuluvusfondi rahastatavad 
üleeuroopalise transpordivõrgu projektid 
peavad olema vastavuses suunistega, mis
kehtestati Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 7. juuli 2010. aasta otsusega nr 
661/2010/EL üleeuroopalise 
transpordivõrgu arendamist käsitlevate 
liidu suuniste kohta. Jõupingutuste 
koondamist silmas pidades tuleks 
prioriteetseks pidada nimetatud otsuse 
tähenduses ühist huvi pakkuvaid projekte.

Ühtekuuluvusfondi rahastatavad 
üleeuroopalise transpordivõrgu projektid 
peavad olema vastavuses suunistega, mis
on toodud määruses (EL) nr […]/20121

üleeuroopalise transpordivõrgu arendamist 
käsitlevate liidu suuniste kohta.
Jõupingutuste koondamist silmas pidades 
tuleks prioriteetseks pidada nimetatud 
otsuse tähenduses ühist huvi pakkuvaid 
projekte.

______________
1 ELT L …

Selgitus

Tuleks osutada TEN-T suunistele, mille üle praegu läbirääkimisi peetakse.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Programmi finantsjuhtimine peab 
olema usaldusväärne ning elluviimine 
võimalikult tulemuslik ja lihtne, kuid 
samal ajal tuleb kõigile programmis 
osalejatele tagada õiguskindlus ja vahendi 
kasutamise võimalus. Et 
Ühtekuuluvusfondist rahastatakse 
tegevusi halduskoostöö raames, peaksid 
liikmesriigid hoiduma sellest, et 
kehtestada lisaeeskirju, mis muudavad 
raha kasutamise toetuse saajate jaoks 
keerulisemaks.
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