
DT\904005ET.doc PE491.078v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Regionaalarengukomisjon

5.6.2012

TÖÖDOKUMENT
Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
asutatakse Euroopa Ühendamise Rahastu

Regionaalarengukomisjon

Raportöör: Markus Pieper



PE491.078v01-00 2/7 DT\904005ET.doc

ET

Sissejuhatavad märkused

Komisjon avaldas 2011. aasta juunis uue mitmeaastase finantsraamistiku perioodi 2014–2020 
käsitlevad ettepanekud pealkirjaga „Euroopa 2020. aasta strateegia aluseks olev eelarve”
(COM (2011) 500, I ja II osa). Nendes dokumentides rõhutatakse vajadust keskenduda 
rohkem ELi lisandväärtusele, peamiste poliitiliste prioriteetide saavutamisele, 
rahastamiseeskirjade lihtsustamisele ja rahastamistingimustele (nt ühtekuuluvuspoliitika 
raames). Oluline sõnum on ka võimalus kaasata erasektori rahalised vahendid, et võimendada 
ELi eelarve mõju.

Täielikult toimiv ühtne turg sõltub tänapäevasest hästi toimivast infrastruktuurist, mis 
ühendab Euroopat eelkõige transpordi, energeetika ning info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) valdkonnas1.

Seetõttu võttis komisjon 2011. aasta oktoobris vastu ettepanekute paketi Euroopa uue 
infrastruktuuripoliitika kohta, mis hõlmab Euroopa Ühendamise Rahastu määrust, 
läbivaadatud energia-, TEN-T ja IKT suuniseid käsitlevaid määrusi ning ettepanekut alustada 
projektivõlakirjade algatuse katseetappi. Neid ettepanekuid võtta vastu määrused arutatakse 
praegu seadusandliku protsessi käigus.

Kooskõlas 2010. aastal Euroopa Ülemkogu kohtumisel vastu võetud strateegiaga „Euroopa 
2020“ on Euroopa Ühendamise Rahastu eesmärk toetada üleeuroopalise ja ühtse turu 
mõõtmega infrastruktuure, suunates ELi toetused prioriteetsetesse võrkudesse, mis tuleb 
teostada 2020. aastaks ja kus Euroopa meetmete kasutamine on kõige rohkem õigustatud2.

Nagu on väidetud Monti aruandes, aga ka mitmes Euroopa Parlamendi resolutsioonis, on 
transpordiühendused toimiva, integreeritud majanduspiirkonna ning selle sotsiaalse ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse seisukohalt elutähtsad. Sellele vaatamata on piiriülesed füüsilised 
ühendused puudulikud, kuigi regulatiivne integratsioon ELis edeneb ja turud muutuvad üha 
integreeritumaks. Eelkõige puuduvad ühendused uutes liikmesriikides, mis tekitab 
eraldusjooni Euroopa keskuse ja äärealade vahel. 

Euroopa Ühendamise Rahastust kavatsetakse rahastada põhivõrkude projekte, millel on 
Euroopa jaoks suurim lisandväärtus – puuduvad piiriülesed ühendused, olulised kitsaskohad 
ja mitmeliigilise transpordi ühendussõlmed – ja millest saavad kasu kõik liikmesriigid, et anda 
neile võrdne juurdepääs siseturule ja kiirendada ELile vajaliku infrastruktuuri arengut. 

Tundlikud teemad komisjoni ettepanekus 

Mõju eelarvele – Ühtekuuluvusfondist üle kantud 10 miljardit eurot

                                               
1 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele „Euroopa 2020. aasta strateegia aluseks olev eelarve“, Brüssel, 29.6.2011.
2 Komisjoni mitteametlik dokument Ühtekuuluvusfondist üle kantud ja Euroopa Ühendamise Rahastu eeskirjade 
kohaselt kasutatava 10 miljardi euro haldamise kohta, 30.4.2012, lk 1.
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Komisjon teeb ettepaneku eraldada perioodiks 2014–2020 Euroopa Ühendamise Rahastule 
50 miljardit eurot, millest 10 miljardit eurot tuleks üle kanda Ühtekuuluvusfondist, ja 
kasutada seda nende liikmesriikide transpordisektori projektides, kes on abikõlblikud, et saada 
rahalist toetust Ühtekuuluvusfondist1.

Komisjoni ettepaneku (struktuurifonde ja Ühtekuuluvusfondi reguleerivate ühissätete kohta) 
artiklis 84 tehakse ettepanek, et Ühtekuuluvusfondist Euroopa Ühendamise Rahastu raames 
transpordiinfrastruktuurile antav toetus peaks olema 10 miljardit eurot (2011. aasta hindades) 
ning komisjon võtab otsuse vastu rakendusaktiga, sätestades summa, mis kantakse üle iga 
liikmesriigi Ühtekuuluvusfondist saadava kogu perioodi eraldisest. Ühtekuuluvusfondi 
eraldist igale liikmesriigile vähendatakse vastavalt ja proportsionaalselt.

Seetõttu tuleks transpordisektorile eraldatud 31,7 miljardist eurost kasutada 
Ühtekuuluvusfondi piires ette nähtud 10 miljardit eurot Euroopa Ühendamise Rahastu 
eeskirjade alusel üksnes nendes riikides, kes vastavad Ühtekuuluvusfondist toetuse saamise 
tingimustele2, et tagada arukad, jätkusuutlikud ja täielikult ühendatud transpordivõrgud ning 
tegeleda ühtekuuluvusriikide puuduvate ühenduste ja infrastruktuuri puudustega. Uue 
süsteemiga pakutaks jätkuvalt soodsamaid rahalise toetuse tingimusi, mida pakub ka 
Ühtekuluvusfond – kõrgem kaasrahastamismäär3, kõigi toetuse saamise tingimustele vastavate 
projektide puhul kuni 85%. See täiendaks ühtekuuluvuspoliitika prioriteete transpordisektoris, 
keskendudes eelkõige piiriüleste ja raudteesektori projektide teostamisele.

Projektide valimine

Ühtekuuluvusliikmesriikide transpordi põhivõrkude projektid, mis on esitatud määruse 
ettepaneku lisa I osas, määras komisjon eelnevalt kindlaks nende projektiportfelle käsitlevates 
konsultatsioonides ja koostöös asjaomaste liikmesriikidega ning ka kahe- ja kolmepoolsetel 
kohtumistel regionaalpoliitika peadirektoraadi esindajatega.

Põhimõtted

 Projektide kvaliteet – ettepaneku valmidus ja selgus, kavandatavate meetmete 
kirjeldus, eesmärkide, tegevuse ja kavandatavate ressursside ühtsus, 
projektijuhtimisprotsesside usaldusväärsus – on üks peamisi projektide valimise 
kriteeriume praeguse TEN-T programmi raames ja seda peetakse programmi edukuse 
tagamisel otsustavaks teguriks. Euroopa Ühendamise Rahastu projektide valimisel on 
kvaliteet küll üks valikukriteerium, aga mitte ainus. Komisjon ei vali üksnes projekte, 
mis saavad kvaliteedi eest parima hinnangu, vaid samuti võetakse võimalikult suures 
ulatuses arvesse riiklikke eraldisi4. Sellele vaatamata ei ole riiklikud eraldised 
kooskõlas võistupakkumise põhimõttega, kuna konkurents ei saa toimida, kui 
rahastuse saamine on kindel. Seetõttu kasutab komisjon projektide valimisel selle 
eeskirja kohaldamiseks erinevaid menetlusetappe. Täpsemalt kohaldatakse riiklikke 

                                               
1 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega asutatakse Euroopa Ühendamise 
Rahastu, 19.10.2011, artikkel 5.
2 Samas, 3, artikli 11 lõige 1.
3 Samas, 3, artikli 11 lõige 3.
4 Samas, 3, artikli 11 lõige 2.
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eraldisi käsitlevat eeskirja valimise teises etapis. Piisavat tasakaalu pole aga võimalik 
saavutada alates esimesest projektikutsest 2014. aastal, kuna selles etapis napib piisava 
kvaliteedi ja valmidusega projekte. Sellist tasakaalutust korrigeeritakse seejärel muude 
mitmeaastases tööprogrammis toimuvate konkursside käigus1.

 Reegliga „võta või jäta” avaldatakse rohkem survet kvaliteetsete projektide 
rakendamiseks kooskõlas rahastamisotsusega. Veelgi enam, sellega tagatakse pidev 
poliitiline pinge valitud – eeldatavalt ELile suurt lisandväärtust toovate – projektide 
teostamiseks, millega paljudel liikmesriikidel, sealhulgas mõnel ühtekuuluvusriigil, on 
aja jooksul sageli probleeme olnud. Komisjoni suutlikkus paigutada kasutamata raha 
uute projektikonkursside abil ümber uutesse projektidesse on projektide rakendamisel 
stimuleerimise oluline tegur / võib toimida projektide rakendamisel stiimulina. Seda 
põhimõtet aga ei kohaldata projektide suhtes pimesi. Komisjon ja Üleeuroopalise 
Transpordivõrgu Rakendusamet pakuvad projekti rakendamisel abi, et rõhutada 
võimalust „võta” ja vältida võimalust „jäta”. Igal juhul investeeritakse põhimõtte „võta 
või jäta” alusel välja makstud raha Ühtekuuluvusfondi ühtekuuluvusriikide projektide 
10 miljardi euro suurusesse Euroopa Ühendamise Rahastu komponenti, et 
kaasrahastada nende liikmesriikide projekte, kes vastavad Ühtekuuluvusfondist 
toetuse saamise tingimustele2.

Ühine haldamine vs. keskne haldamine

Ühtekuuluvuspoliitikat viiakse ellu liidu ning liikmesriikide ja piirkondade ühise haldamise 
põhimõttel, aga Euroopa Ühendamise Rahastut, sealhulgas Ühtekuuluvusfondist ülekantud 
10 miljardit eurot hallatakse keskse haldamise põhimõttel.

Keskne haldamine tähendab, et projektide valimise ning finants- ja kontrollitsükliga tegelevad 
otseselt komisjoni osakonnad või talitused, näiteks rakendusametid. Seega määrab projektid 
kindlaks komisjon oma iga-aastaste ja mitmeaastaste tööprogrammide ettevalmistamisel 
(mille komisjon kavatseb vastu võtta pärast nende liikmesriikide heakskiitmist, kelle suhtes 
kohaldatakse kontrollimenetlust). Nendes tööprogrammides täpsustatakse projektikonkursside 
eelarve, prioriteedid ning valiku- ja lepingute sõlmimise kriteeriumid. Aga kuigi komisjon 
teostab hoolikalt järelevalvet projektide rakendamise ja tulemuste üle, ei sekku ta kohapeal 
liikmesriikidepoolsesse rakendamisse: kohalike alternatiivide ja nende ühenduste hindamine 
piirkondlike ja riiklike võrkudega jääb siiski riiklike ja piirkondlike asutuste pädevusse.

Keskne haldamine ja projektikonkursid ei toimu aga põhimõttel „kes ees, see mees”. Euroopa 
Ühendamise Rahastut käsitleva ettepaneku kohaselt kohaldatakse seda põhimõtet vaid 
rahastamisvahendite ja mitte toetuste suhtes3.

Projektide valmiduse küsimus

Et tegeleda probleemidega, mis hõlmavad projektide piisava kvaliteedi ja valmiduse nõuet, 

                                               
1 Samas, 2, lk 4 ja lk 8. 
2 Samas, 2, lk 4 ja lk 9.
3 Samas, 2, lk 5 ja lk 6.
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mis vastaks 2014. aastal algavale konkreetsele mitmeaastasele tööprogrammile ja 
Ühtekuuluvusfondist ülekantavale 10 miljardile eurole, kavatseb komisjon koostada mitu 
mitmeaastast tööprogrammi ja seonduvat projektikutset, et anda liikmesriikidele aega 
valmistada ette kõige keerukamaid projekte. Samuti kavatseb komisjon, arvestades Euroopa 
Ühendamise Rahastu raames ette nähtud projektide keerukust, kasutada JASPERSiga seotud 
kogemusi, et jätkata arenguabi andmist eesmärgiga suurendada vajaduse korral 
haldussuutlikkust. 2012. ja 2013. aastal pühendutakse projektide ettevalmistamisele. Veelgi 
enam, Euroopa Ühendamise Rahastu määruses nähakse ette programmi rakendamist toetavate 
meetmete rahastamine1. 

Euroopa Ühendamise Rahastu määruse I lisas ette nähtud koordineeritud toetus esitatud 
projektide arendamiseks toimib juba praegu TEN-T fondide kaudu (toetus uuringutele ja 
esialgsetele meetmetele 2007.–2013. aasta iga-aastaste projektikutsete puhul, 2014.–
2020. aastal valmima pidavate projektide käivitamisele) ja ka ühtekuuluvuspoliitika – mis on 
ka TEN-T poliitika (ja seega kuulub Euroopa Ühendamise Rahastu määruse I lisasse), ELi 
olulisemate transpordiprojektide kindlaksmääramise tugiraamistik – raames antava tehnilise 
abi kaudu.

Finantsinstrumentide kasutamine2

Selleks et suurendada ELi eelarvevahendite mõju, teeb komisjon ettepaneku kasutada 
süstemaatilisemalt uudseid finantsinstrumente, et täiendada toetuse vormis rahastamist ning 
suurendada investeeringuid. Finantsinstrumentidele ettenähtud eelarve tuleks Euroopa 
Ühendamise Rahastut käsitleva ettepaneku kohaselt Euroopa Ühendamise Rahastu 
21,7 miljardi euro suurusest komponendist – ka nende liikmesriikide puhul, kes vastavad 
Ühtekuuluvusfondist toetuse saamise tingimustele3.

Ettepanekutega nähakse eelkõige ette järgmiste finantsinstrumentide kasutamine, välistamata 
samas ka muude instrumentide kasutamist:

- Omakapital – omakapital on riskikapitali tagamine tavajuhul projekti sidusrühmade 
ehk osaliste poolt, kelle huvides on projekti valmimine. Näiteks võib ehitusettevõte 
panustada omakapitaliga avaliku ja erasektori partnerlusse, milles ta osaleb. Samuti 
võivad omakapitali anda kolmandad isikud. Taristufondid ja üha enam ka 
pensionifondid, mis annavad omakapitali paljudele transpordiprojektidele kogu 
Euroopas (ja mujalgi). Omakapital tähendab enamiku projektis osalevate madalama 
taseme investorite lõpptulu või -osalust. Projekti majandusraskuste korral kasutatakse 
probleemide lahendamiseks esmalt omakapitali, pakkudes seega kaitset 
kapitalistruktuuris ülalpool asuvatele rahastajatele. Tavaoludes saavad omakapitali 
omanikud makseid (dividende) üksnes juhul, kui projektide tulemuslikkus vastab 
eeldustele või ületab neid. Võlausaldajatele aga tuleb tagasi maksta, olenemata 
projekti tulemuslikkusest.

                                               
1 Samas, 2, lk 6.
2 Samas, 3, artiklid 14 ja 15.
3 Samas, 2, lk 7.
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- Laenutagatised – need on õiguslikult siduvad lepingud, mille kohaselt kolmandast 
isikust tagatise andja (tavaliselt kõrge krediidireitinguga pank) nõustub teenustasu eest 
maksma osa laenusummast või kogu summa, juhul kui laenuvõtja ei maksa laenu 
tagasi. Laenutagatiste säte võib julgustada mõningaid panku rahastama projekte, mida 
nad arvatava krediidiriski tõttu muidu väldiksid.

Töödokumendi koostaja märkused ja ettepanekud

Esiteks ja kõigepealt toetab töödokumendi koostaja komisjoni ettepanekut asutada Euroopa 
Ühendamise Rahastu, kuna leiab, et see on vajalik vahend tõhusate, arukate, jätkusuutlike ja 
omavahel ühendatud transpordi-, energia- ja digitaalsüsteemide tagamiseks.

Mis puutub Ühtekuuluvusfondist üle kantud ja Euroopa Ühendamise Rahastu raames üksnes 
ühtekuuluvusliikmesriikide transpordiinfrastruktuuri projektidele ette nähtud 10 miljardisse 
eurosse, on koostaja teadlik olemasolevast reservist ja koguni enamiku 
ühtekuuluvusliikmesriikide vastuseisust. Sellele vaatamata on dokumendi koostaja arvamusel, 
et Euroopa Parlamendi kui kaasseadusandja kohus on töötada komisjoni ettepanekuga ja 
lisada teksti vajalikud selgitused, et tagada kõigi liikmesriikide toetus heale ettepanekule, 
millel on suur ELi lisandväärtus.

Lisaks komisjoni ettepaneku ebakindluste selgitamisele, nagu käesoleva töödokumendi 
esimeses osas juba esitatud, teeb dokumendi koostaja veel järgmised ettepanekud:

Ühtekuuluvusfondist üle kantud 10 miljardi eurosele summale ei peaks kehtestama 
ülemmäära 2,5% SKPst.

Põhimõtteliselt ei ole loogiline seada ülemmäära sellisele keskselt hallatavale vahendile nagu 
Euroopa Ühendamise Rahastu. Enamik rahastatavaid projekte on piiriülesed projektid ja 
ülemmäära seadmine võib põhjustada projekti kahe poole ebavõrdset kohtlemist. Veelgi 
enam, see tekitab ühtekuuluvusliikmesriikide puhul ebavõrdse kohtlemise 21,7 miljardi euro 
ja 10 miljardi euro suuruse rahasumma vahel, kuna konkursipõhiste projektide rakendamisel 
ei ole võimalik järgida ei sellist ülemmäära ega ka täielikult fikseeritud riigikohast 
rahastamispaketti.

Infrastruktuuri tõhusam rahastamine piiriülestes piirkondades

Paljudel piirialadel peegeldab infrastruktuur ikka veel kitsaid riiklikke põhimõtteid (ei ole 
liikmesriikides, kes eelistavad investeerida keskuse infrastruktuuridesse, esmatähtis 
valimisteteema, kuigi see on otsustav Euroopa integratsiooniprotsessist ja siseturust 
kasusaamisel) ja need piirkonnad kannatavad oma ääremaise asukoha tõttu. Enamik 
prioriteetseid projekte hõlmab tõepoolest riikidevahelisi infrastruktuuriprojekte, aga 
projektide piiriülesed osad lõpetatakse kas kõige viimasena või ei lõpetata neid üldse. 

Seetõttu teeb töödokumendi koostaja ettepaneku sätestada esimeses sektorispetsiifilises 
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eesmärgis1 sõnaselgelt, et nii kitsaskohad kui ka puuduvad ühenduslülid tuleks kõrvaldada 
transpordiinfrastruktuuridest ja nendevahelistest ühenduspunktidest piiriületuskohtades, ning 
kasutada selleks vastavalt kvoote ja suuremaid kaasrahastamismäärasid. 

Nii peaksid liikmesriigid olema kohustatud investeerima 30% Euroopa Ühendamise Rahastust 
saadud toetusest piiriüleste piirkondade projektidesse komisjoni ettepaneku (võtta vastu 
Euroopa Ühendamise Rahastu määrus) artikli 10 lõike 2 punkti b alapunktis i sätestatud 
kaasrahastamismääradega. Veelgi enam, artikli 10 lõikes 5 ettenähtud sätet 
(kaasrahastamismäärade suurendamine kuni 10% protsendi võrra) tuleks kohaldada ka 
piiriülest koostoimet tagavate meetmete suhtes.

Samuti tuleks piiriüleste infrastruktuuriprojektide koostoimet arendada Euroopa 
Regionaalarengu Fondist (ERF) rahastatavate territoriaalse koostöö programmidega. Samuti 
on dokumendi koostaja arvamusel, et sellised piiriülesed infrastruktuuriprojektid peaksid ka 
jõukamate piirkondade puhul vastama selgelt ERFist toetuse saamise tingimustele.

Ja viimaks, kuid sama olulisena väärib rõhutamist, et sujuva, koostalitlusvõimelise ja 
mitmeliigilise transpordi ees seisvate tõkete (infrastruktuuri-, tehniliste ja haldustõkete) 
väljaselgitamiseks ja nendega tegelemiseks on vajalik kogu ELi hõlmav nägemus pikast 
riigipiire ületavast koridorist. Need tõkked ei tekita kasvanud kulude ja logistikaahela 
vähenenud usaldusväärsuse tõttu suurt kahju mitte üksnes Euroopa konkurentsivõimele, vaid 
mõjutavad asümmeetriliselt ka kõige äärepoolsemaid riike, halvendades seega ELi 
territoriaalset ühtekuuluvust.

Põhjalikum ühendamise rahastu

Rahalistes raskustes riigid sõltuvad enim infrastruktuuriinvesteeringutest, kuna see ergutab 
majanduskasvu ja loob töökohti. Seetõttu peaksid Euroopa Ühendamise Rahastu määruse 
ettepaneku artikli 22 ja artikli 110 lõike 3 sätete alla kuuluvad liikmesriigid kasutama lisaks 
kuni 10% kõrgemale kaasrahastamise määrale – samuti vastavalt Euroopa Ühendamise 
Rahastu määruse ettepanekule –2 ka ressursse, mis tekivad nende infrastruktuuriprojektide 
riiklike rahastamispakettide korrigeeritud või sissenõutud rahavoogudest. Vastavaid 
summasid peaks komisjon konkurentsivõime ja kasvu programmi raames keskselt haldama. 
See peaks julgustama investeerimist nii riiklikesse kui ka riikidevahelistesse 
infrastruktuuriprojektidesse ning seega aitama kaasa ka Euroopa lisandväärtuse tekkimisele.

                                               
1 Samas, 3, artikli 4 punkti a alapunkt i.
2 Samas, 3, artikli 11 lõige 3.


