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(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). 
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb 
Ühtekuuluvusfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1084/2006
(COM(2011)0612/2 – C7-0325/2011 – 2011/0274(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut parlamendile ja nõukogule (COM(2011)0612/2),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 177, mille 
alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0325/2011),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 25. aprilli 2012. aasta arvamust1,

– võttes arvesse Regioonide Komitee 3. mai 2012. aasta arvamust2,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse regionaalarengukomisjoni raportit ja eelarvekomisjoni, keskkonna-, 
rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni, tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjoni ning transpordi- ja turismikomisjoni arvamusi (A7-0000/2012),

1. võtab vastu alljärgneva esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamenti saata, kui komisjon kavatseb seda 
oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, 
komisjonile ja liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Ühtekuuluvusfond peaks toetama 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruses (EL) nr […]/2012 […], millega 
asutatakse Euroopa Ühendamise 

                                               
1 Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
2 Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
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Rahastu1, ette nähtud transpordi 
infrastruktuuri projekte kokku XX euro 
ulatuses, mida kasutaksid liikmesriigid, 
kes vastavad ainult Ühtekuuluvusfondist 
abis saamise tingimustele ja vastavalt 
Ühtekuuluvusfondi kohaldatavale 
kaasrahastamise määrale. Projektide 
valiku protsess peaks toimuma vastavalt 
määruse (EL) nr […]/2012 [millega 
asutatakse Euroopa Ühendamise 
Rahastu] artiklis [11] sätestatud 
eesmärkidele ja kriteeriumidele; kuid 
kuni 31. detsembrini 2016 viiakse 
rahastamiskõlbulike projektide valik läbi 
vastavalt Ühtekuuluvusfondist riikidele 
tehtavatele eraldistele, mis viiakse 
Ühtekuuluvusfondist üle Euroopa 
Ühendamise Rahastusse.
_____________
1 ELT L ...

Or. en

Selgitus

Käesolevas määruses tuleb ära märkida mõte viia rahalisi vahendeid Ühtekuuluvusfondist 
Euroopa Ühendamise Rahastusse, sest see mõjutab Ühtekuuluvusfondist riikidele tehtavaid 
eraldisi. Vaja oleks kolme aasta pikkust ajavahemikku, mille jooksul riikidele tehtavad 
eraldised oleksid tagatud, kindlustamaks, et kõik liikmesriigid saavad projektide käitlemise 
ette valmistada, kasutades selleks kättesaadavaid komisjoni pakutavaid abivahendeid. Pärast 
selle ajavahemiku möödumist kohaldataks Euroopa Ühendamise Rahastu määruses 
sätestatud tavaeeskirju.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 b) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 192 lõikes 5 on sätestatud erand 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
191 lõikes 2 sisalduvast üldisest 
põhimõttest. Seepärast tuleks 
maksimaalselt tagada, et kahjud hoitakse 
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ära ja et saastajad maksavad.

Or. en

Selgitus

Ühtekuuluvusfondi toetus peaks olema täielikult pühendatud fondi peamiste eesmärkide 
saavutamisele. Seepärast tuleks kahju kohe alguses vältida kõigi kehtivate kohaldatavate 
õigusaktide põhjaliku kohaldamise abil. Kui kahju polnud võimalik ära hoida, siis peaks 
„saastaja maksab” põhimõtte kohaldamine olema reegel ja Ühtekuuluvusfondi kasutamine 
nii nagu alusleping seda ette näeb, peaks olema ainult extrema ratio.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Euroopa Liit ja enamik liikmesriike 
on ÜRO puuetega inimeste õiguste 
konventsiooni osalised ja ülejäänud 
liikmesriikides on selle ratifitseerimise 
protsess pooleli. Asjaomaste projektide 
rakendamisel on tähtis, et projektide 
täpsustamisel võetaks arvesse 
juurdepääsu tagamist puuetega isikute
jaoks, nagu on nimetatud kõnealuse 
konventsiooni artiklis 9.

Or. en

Selgitus

Pärast seda, kui Euroopa Liit on ratifitseerinud ÜRO puuetega inimeste õiguste 
konventsiooni, peaksid ELi rahalist toetust saavad projektid tagama senisest veelgi paremini 
juurdepääsu puuetega inimeste jaoks.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Kehtestada tuleks erisätted nende 
tegevusliikide kohta, mida võib toetada 

(5) Kehtestada tuleks erisätted nende 
tegevusliikide kohta, mida võib toetada 
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Ühtekuuluvusfondist määruses (EL) nr 
[...]/2012 määratletud temaatiliste 
eesmärkide raames. Samas tuleks 
määratleda ja selgitada ka kulud, mis 
jäävad väljapoole Ühtekuuluvusfondi 
tegevusulatust, muu hulgas seoses 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamisega Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 13. oktoobri 2003. aasta 
direktiivi 2003/87/EÜ (millega luuakse 
ühenduses kasvuhoonegaaside 
saastekvootidega kauplemise süsteem ja 
muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ) 
reguleerimisalasse kuuluvates rajatistes.

Ühtekuuluvusfondist määruses (EL) nr 
[...]/2012 määratletud temaatiliste 
eesmärkide raames. Samas tuleks 
määratleda ja selgitada ka kulud, mis 
jäävad väljapoole Ühtekuuluvusfondi 
tegevusulatust, muu hulgas seoses 
investeeringutega sellisesse 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamisse, mille põhjus on Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 2003. 
aasta direktiivi (millega luuakse 
ühenduses kasvuhoonegaaside 
saastekvootidega kauplemise süsteem ja 
muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ)
2003/87/EÜ I lisaga hõlmatud tegevus.

Or. en

Selgitus

Ülitõhus koostootmine, kaugküte ja jahutus võivad olla tähtsad vahendid, millega aidata 
kaasa strateegia „Euroopa 2020“ eesmärkide saavutamisele ja vähendada kodanike kulutusi 
energiale. Ettepanekus sätestatud toetuse kohaldamisalast välistamine peaks hõlmama ainult 
selliste rajatiste põletustegevust ja seega kasvuhoonegaaside heitkoguste allikat, jättes 
võimaluse saada Ühtekuuluvusfondist toetust ülejäänud elementidele ja jaotusvõrgule.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) määruses (EL) nr […]/2012 [millega 
asutatakse Euroopa Ühendamise 
Rahastu] sätestatud transpordi 
infrastruktuuri projektid kokku XX euro 
ulatuses, vastavalt määruses sätestatud 
kriteeriumidele. Kuni 31. detsembrini 
2016 viiakse rahastamiskõlbulike 
projektide valik läbi vastavalt 
Ühtekuuluvusfondist riikidele tehtavatele 
eraldistele.

Or. en
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Selgitus

Vt muudatusettepaneku nr 1 selgitust.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamist direktiivi 2003/87/EÜ 
reguleerimisalasse kuuluvates rajatistes;

(b) investeeringuid sellisesse 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamisse, mille põhjuseks on
direktiivi 2003/87/EÜ I lisaga hõlmatud 
tegevus. Käesolev erand ei hõlma tegevust 
katseprojektide kujul või sellist tegevust, 
milles kasutatakse ainult taastuvenergiat;

Or. en

Selgitus

Vt muudatusettepaneku nr 4 selgitust.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) eluhoonetega seotud kulusid. (c) eluhoonetega seotud kulusid, v.a juhul 
kui need on seotud energiatõhususe ja 
taastuvenergia kasutamise edendamisega.

Or. en

Selgitus

Energiatõhususe ja taastuvenergia kasutamise toetamine elamumajanduses on kõige 
kuluefektiivsem viis strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide saavutamiseks, eriti 
energiatõhususega seoses. Samuti on sellest väga suur abi kodumajapidamiste energiakulude 
vähendamisel.
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt a – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) energiatõhususe ja taastuvenergia 
kasutamise toetamine üldkasutatavates 
infrastruktuurides;

iii) energiatõhususe ja taastuvenergia 
kasutamise toetamine üldkasutatavates 
infrastruktuurides ja elamumajanduses;

Or. en

Selgitus

Vt muudatusettepaneku nr 7 selgitust.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt a – alapunkt v a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(v a) ülitõhusa koostootmise ja kaugkütte 
ja jahutuse jaotusvõrkude toetamine;

Or. en

Selgitus

Vt muudatusettepaneku nr 4 selgitust.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt c – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) bioloogilise mitmekesisuse kaitse ja 
taastamine, mh roheliste infrastruktuuride
kaudu;

iii) bioloogilise mitmekesisuse kaitse ja 
taastamine, mh roheliste infrastruktuuride 
ja Natura 2000 kaudu;

Or. en
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Selgitus

Natura 2000 on investeeringute prioriteedina sätestatud bioloogilise mitmekesisuse kaitsmise 
ja taastamise tähtis vahend. Ühtekuuluvusfondi toetusega suuremahuliste Natura 2000 alade 
taastamise programmidel on suur potentsiaal.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt c – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) linnakeskkonna parandamine sh 
mahajäetud tööstusobjektide 
taaselustamine ja õhusaaste vähendamine.

iv) linna- ja maakeskkonna parandamine 
sh mahajäetud tööstusobjektide 
taaselustamine ja õhusaaste vähendamine.

Or. en

Selgitus

Maapiirkondi ei peaks Ühtekuuluvusfondi toetuse kohaldamisalast välistama.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt d – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) keskkonnasõbralike ja vähese CO2-
heitega transpordisüsteemide arendamine, 
sh säästva linnalise liikuvuse edendamine;

ii) keskkonnasõbralike ja vähese CO2-
heitega transpordisüsteemide arendamine, 
sh säästva ja juurdepääsetava avaliku 
liikuvuse edendamine;

Or. en

Selgitus

Vt muudatusettepaneku nr 3 selgitust.



PE486.124v01-00 12/16 PR\897482ET.doc

ET

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt d – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) ulatuslike, kvaliteetsete ja 
koostalitusvõimeliste raudteesüsteemide
arendamine;

iii) ulatuslike, kvaliteetsete, 
juurdepääsetavate ja koostalitusvõimeliste 
raudteesüsteemide arendamine;

Or. en

Selgitus

Vt muudatusettepaneku nr 3 selgitust.
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SELETUSKIRI

Komisjoni ettepanek Ühtekuuluvusfondi kohta

Komisjoni esitatud ühtekuuluvuspoliitikat puudutava seadusandliku paketi kontekstis kuulub 
Ühtekuuluvusfond uue ühise strateegilise raamistikuga hõlmatud fondide hulka, kuhu 
kuuluvad veel ka struktuurifondid, Ühtekuuluvusfond, samuti Maaelu Arengu Euroopa 
Põllumajandusfond ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfond. Mitmetes kavandamise ja 
finantsjuhtimise valdkondades hakatakse kõiki kõnealuseid fonde reguleerima ühiste sätetega.
Peale selle hakkavad, nagu ka praegusel programmiperioodil, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa 
Regionaalarengu Fondi ja Euroopa Sotsiaalfondi reguleerima ühised üksikasjalikud 
lisaeeskirjad, mis puudutavad kavandamist, juhtimist ja kontrollimist.

Vaatamata sellele, et komisjon teeb ettepaneku fondide uue raamistiku kohta, pole 
konkreetselt Ühtekuuluvusfondi tegevusvaldkond ja eesmärgid selles praeguse 
programmiperioodiga võrreldes väga palju muutunud1.

Oma ettepanekus võtta vastu praegust üldmäärust (ühissätete määrus) asendav määrus, milles
on sätestatud kõigile fondidele ühised sätted, teeb komisjon ettepaneku fondide senisest 
erineva ülesannete ja eesmärkide struktuuri kohta, allutades kõik fondid eesmärgile 
investeerida majanduskasvu ja töökohtade loomisesse, selleks et aidata kaasa liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia elluviimisele. Ühtekuuluvusfond aitab 
kaasa selle eesmärgi saavutamisele ja selle ülesande täitmisele, toetades liikmesriike, kelle 
rahvamajanduse kogutulu inimese kohta on vähem kui 90% ELi 27 liikmesriigi keskmisest 
rahvamajanduse kogutulust inimese kohta. Siiski on Ühtekuuluvusfondi tegevusvaldkond ka 
edaspidi suunatud rahalise toetuse osutamisele keskkonnaprojektidele ning üleeuroopaliste 
võrkude projektidele transpordi infrastruktuuri valdkonnas, tagades samas sobiva tasakaalu ja 
kooskõlas iga liikmesriigi konkreetsete investeeringute- ja infrastruktuuridealaste vajadustega 
(Ettepaneku võtta vastu Ühtekuuluvusfondi määrus artikkel 2).

Toetuste ulatust on siiski mõnevõrra muudetud, sest muudetud on ettepaneku võtta vastu 
Ühtekuuluvusfondi määrus artikli 2 lõige 2 sisalduvaid toetuse välistamise juhtumeid, lisades 
nende hulka kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise direktiivi 2003/87/EÜ 
reguleerimisalasse kuuluvates rajatistes. Viited võla intressidele, maa ostule summa eest, mis 
ületab 10% asjaomase tegevuse abikõlblikest kuludest kokku ja käibemaksu tagasi saamisele, 
mis praegu on sätestatud üldmääruse artikli 3 punktides a, b ja e, lisatakse nüüd ühissätete 
määruse artikli 59 lõikele 3, mis on kõigi ühise strateegilise raamistikuga hõlmatud fondide 
suhtes kohaldatavaks ühiseks sätteks.

Praeguse määrusega võrreldes sisaldub üks uus moment ettepaneku võtta vastu 
Ühtekuuluvusfondi määrus artiklis 3, milles on vastavalt ühissätete määruse artiklis 16 
sätestatud temaatilise kontsentratsiooni põhimõttele sätestatud, et Ühtekuuluvusfondi toetus 

                                               
1 Väärib märkimist et komisjoni ettepanekus, milles on sätestatud mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–
2020, eraldatakse Ühtekuuluvusfondile 68,7 miljardit eurot, sh 10 miljardit konkreetselt Euroopa Ühendamise 
Rahastule.
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allub investeerimisprioriteetide loetelule eespool määratletud ulatuses ja seoses ühissätete 
määruse artiklis 9 määratletud temaatiliste eesmärkidega, eriti:

a) kõigis sektorites vähese CO2-heitega majandusele ülemineku toetamine;
b) kliimamuutustega kohanemise ning riskide ennetamise ja juhtimise edendamine;
c) keskkonnakaitse ja ressursitõhususe edendamine;
d) säästva transpordi edendamine ja oluliste võrguinfrastruktuuride kitsaskohtade 
kõrvaldamine; ja,
e) institutsioonilise suutlikkuse ja tõhusa avaliku halduse parandamine.

Kõik need eesmärgid on seejärel jaotatud konkreetseteks investeerimisprioriteetide 
rühmadeks, mis on esitatud iga vastava eesmärgi all.

Ettepanekus on nüüd selgesõnaliselt sätestatud institutsioonilise suutlikkuse parandamise 
toetamine, sest seda peetakse ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas eriti vajalikuks, arvestades 
toetatavate projektide suurust ja tähtsust1.

Sarnaselt praeguse üldmääruse artikli 8 lõikes 3 sätestatud üleminekuskeemiga on ka 
ühissätete määruses sätestatud, et liikmesriigid, kellel on 2013. aastal õigus 
Ühtekuuluvusfondi rahastamisele, kuid kelle nominaalne rahvamajanduse kogutulu inimese 
kohta ületab 90% keskmisest rahvamajanduse kogutulust inimese kohta ELi 27 liikmesriigis, 
saavad Ühtekuuluvusfondist toetust ajutiselt ja juhtumipõhiselt.

Üldmääruse artiklis 4 sisalduvad tingimusi puudutavad sätted on nüüd ühissätete määruse osa 
(II jaotis, III ja IV peatükk).

Võrreldes praegu kehtiva määrusega sisaldab ettepanek võtta vastu Ühtekuuluvusfondi 
määrus ka muid uusi elemente. Seoses rohkem tulemustele orienteeritud protsessi 
taotlemisega, tagamaks ühtekuuluvuspoliitika programmide tulemustele orienteeritus ja 
fondide tõhus rakendamine, ja nagu Euroopa Regionaalarengu Fondi puhul, võtab komisjon 
Ühtekuuluvusfondi jaoks kasutusele ühised näitajad (ettepaneku võtta vastu 
Ühtekuuluvusfondi määrus artikkel 4 ja lisa) programmi rakendamisel eesmärkide 
saavutamise edusammude hindamiseks (ühissätete määruse artikli 24 lõige 3).

Esitatud muudatusettepanekud

Ühtekuuluvusfondi tegevusulatust (Ettepaneku võtta vastu Ühtekuuluvusfondi määrus artikkel 
2) tuleks laiendada, hõlmates toetused energiatõhususele ja taastuvenergia kasutamisele 
elamumajanduses, sarnaselt sellega, mis juba on ette nähtud avaliku infrastruktuuri jaoks.

Peamine põhjus on see, et uusimate kättesaadavate andmete, sh Euroopa Komisjoni andmete 
kohaselt suudaks EL praeguse taseme juures saavutada ainult vähem kui poole aastaks 2020. 
seatud energiatõhususe 20% suurendamise eesmärgist. Ühtekuuluvusfondi toetus sellistele 
investeeringutele oleks kõige kuluefektiivsem viis strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide 

                                               
1 Peale selle on ühissätete määruse artikli 14 punkti e alapunktis i sätestatud, et partnerluslepingus peab olema 
sätestatud ÜSRi fondide kasutamise tõhususe tagamise kord, sealhulgas hinnang selle kohta, kas on vaja 
tugevdada asutuste ja vajaduse korral toetusesaajate haldussuutlikkust.
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saavutamiseks.

Pealegi oleks see tohutult kasulik keskkonnale, otseselt või kaudselt kaasatud VKEdele ja 
seepärast ka uute töökohtade loomisele ning lõpuks, kuid see pole vähem tähtis, kodanikele 
energiakulude vähenemise kaudu. Samal ajal aitaks energia kokkuhoid ja taastuvate allikate 
kasutamise suurenemine kaasa asjaomaste liikmesriikide energiajulgeoleku suurendamisele.

Selline meede oleks eriti kasulik neile piirkondadele, mis Euroopa Regionaalarengu Fondi ja 
Ühtekuuluvusfondi abikõlblikkuse kriteeriumide erinevuse tõttu saaksid kõnealusel eesmärgil 
vastu võtta täiendavat rahastamist.

Samuti välistatakse komisjoni ettepanekus rahastatavate projektide hulgast 
„kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine direktiivi 2003/87/EÜ reguleerimisalasse 
kuuluvates rajatistes”. Selline ELi saastekvootidega kauplemise süsteemi kuuluvate rajatiste 
üldine välistamine rahastatavate rajatiste hulgast tähendab, et ka kaugkütte ja jahutamis- ja 
koostootmisjaamad ei saaks üldse ELi toetust vastu võtta.

Sellised rajatised on praegu Ühtekuuluvusfondist (samuti Euroopa Regionaalarengu Fondist) 
rahastamiseks abikõlbulikud, sest neil on keskkonnale väga positiivne mõju energiatõhususe, 
taastuvenergia kasutamise ja sellest tulenevalt saasteainete heitkoguste vähendamise ja 
energiajulgeoleku mõttes. Neil on ikka veel palju arenguruumi ja neil võib olla tugevalt 
positiivne mõju ELi energia ja kliimaga seotud eesmärkide saavutamisele.

Võttes arvesse kaugkütte ja koostootmisjaamade tähtsust Ühtekuuluvusfondi liikmesriikides 
ja arvestades Ühtekuuluvusfondi institutsioonilist eesmärki toetada keskkonnaga seotud 
investeeringuid ja üleminekut vähese süsinikdioksiidiheitega majandusele, peaks eespool 
nimetatud toetuse kohaldamisalast välistamine hõlmama ainult selliste rajatiste 
põletustegevust ja seega kasvuhoonegaaside heitkoguste allikat, jättes võimaluse saada 
Ühtekuuluvusfondist toetust ülejäänud elementidele ja jaotusvõrgule.

Alla 20 MW võimsusega kaugkütte- ja jahutus- ja koostootmisjaamade toetamisel poleks 
piiranguid, samuti selliste jaamade toetamisel, mis on rajatud katseprojektidena või mis 
kasutavad ainult taastuvenergiat.

Ühtekuuluvusfond määruses tuleks täpsemalt esitada ja selgitada komisjoni ettepanekut viia 
10 000 000 000 eurot Ühtekuuluvusfondist Euroopa Ühendamise Rahastusse, selleks et 
toetada transpordi infrastruktuuri projekte.

Mis puutub summa suurust, siis arvestades praegu pooleli olevaid läbirääkimisi uue 
mitmeaastase finantsraamistiku üle, on liiga vara fikseerida Euroopa Ühendamise Rahastusse 
üleviidav täpne summa. Üleviidav summa saab vastata komisjoni välja pakutud suurusele 
ainult siis, kui uue mitmeaastase finantsraamistiku raames eraldatakse ühtekuuluvuspoliitikale 
piisavalt ressursse.

Ühtekuuluvusfondist Euroopa Ühendamise Rahastusse üleviidavat raha kasutataks seejärel 
projektide rahastamiseks liikmesriikides, kellel on õigus Ühtekuuluvusfondist toetust saada, 
kohaldades selle fondi tavalist kaasrahastamise määra. Projektide valiku protsess järgiks 
ühissätete määruses ja Euroopa Ühendamise Rahastu määruses sätestatud eesmärke ja 
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kriteeriume. Kuid kuni 31. detsembrini 2016 järgiks valikuprotsess Ühtekuuluvusfondist 
asjaomasele riigile tehtavaid eraldisi.

Selliselt oleks tagatud tasakaal ühest küljest eesmärgi vahel, et liikmesriikide vahel valitseks 
kvaliteetsete ja arvukate projektide esitamisel aus konkurents ja teisest küljest vajaduse vahel 
tagada, et kõik liikmesriigid suudavad vastu võtta kogu abi, mida nad projekti käitlemise 
ettevalmistamiseks vajavad.

Mõte hakata kasutama Ühtekuuluvusfondi toetust institutsioonilise suutlikkuse ja tõhusa 
avaliku halduse ning ühtekuuluvusfondi rakendamisega seotud avalike teenuste 
tugevdamiseks parandab senist olukorda oluliselt ja on samm edasi. Siiski tuleks osutada, et 
see on aspekt, mida tuleb näha ja käsitleda laiahaardeliselt, eriti partnerluslepingu kaudu, 
milles peaks vajaduse korral sisalduma meetmed ja reformid, mida liikmesriik peab läbi 
viima.

Pärast seda kui Euroopa Liit on ratifitseerinud ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni, 
tuleks tagada, et kõik ELi rahaga rahastatavad projektid vastavad juurdepääsetavuse 
kriteeriumile. Seepärast tuleks see põhimõte lisada kõigisse liidu asjakohastesse 
õigusaktidesse, sh uude Ühtekuuluvusfondi määrusesse, selleks et austada puuetega inimeste 
õigusi.

Mis puutub Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 192 lõikes 5 sisalduvat põhimõtet, mille 
kohaselt Ühtekuuluvusfondi toetusi võib kasutada juhtudel, kui „saastaja maksab” põhimõtet 
ei saa kohaldada, sest see tekitaks liikmesriigi ametiasutustele ebaproportsionaalseid kulusid, 
siis see peaks olema ainult extrema ratio, võimaldades Ühtekuuluvusfondil täielikult 
keskenduda oma algsetele eesmärkidele. Seepärast on äärmiselt tähtis kahjusid juba alguses 
vältida, rakendades põhjalikult keskkonnamõju hinnangu ja strateegilise keskkonnamõju 
hinnangu direktiive ja tagades nende võimalikult tulemusliku läbivaatamise.


