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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

regionaalpoliitika kui laiemate riiklike toetusskeemide osa kohta
(2013/0000(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 174 ja järgnevaid artikleid, 
millega kehtestatakse majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse eesmärk ja 
määratletakse struktuurilised rahastamisvahendeid selle saavutamiseks,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 107 lõike 3 punkte a ja c, millega 
nähakse ette abikõlblikkus regionaalabi saamiseks, et edendada Euroopa Liidu teatud 
ebasoodsate piirkondade majanduslikku arengut,

– võttes arvesse komisjoni 6. oktoobri 2011. aasta ettepanekut võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ühissätted ühisesse strateegilisse 
raamistikku kuuluvate fondide – Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, 
Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfondi – kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu 
Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks 
nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (COM(2012)0496),

– võttes arvesse oma 17. jaanuari 2013. aasta resolutsiooni riigiabi ajakohastamise kohta1,

– võttes arvesse Regioonide Komitee 1. veebruari 2013. aasta arvamust nr 2232/2012
regionaalabi suuniste kohta aastateks 2014–2020,

– võttes arvesse komisjoni regionaalabi suuniseid aastateks 2007–20132,

– võttes arvesse komisjoni 8. mai 2012. aasta teatist „ELi riigiabi ajakohastamine” 
(COM(2012)0209),

– võttes arvesse komisjoni dokumenti konkurentsipoliitika peadirektoraadi teenuste kohta, 
mis sisaldab regionaalabi suuniseid aastateks 2014–20203,

– võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu otsust liidetud kohtuasjades T-443/08, T-455/08T, 
Mitteldeutsche Flughafen ja Flughafen Leipzig / Halle v komisjon,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse regionaalarengukomisjoni raportit (A7-0000/2013),

A. arvestades, et komisjon viib läbi riigiabi ajakohastamise protsessi, mille eesmärgid on 
edendada majanduskasvu, keskenduda tähtsamatele juhtudele ja lihtsustada, ühtlustada ja 
kiirendada asjakohaste eeskirjade rakendamist;

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0026.
2 ELT C 54, 4.3.2006, lk 13.
3 Brüssel 2012 (kuupäeva ei ole).
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B. arvestades, et uute ettepanekute õiguslik alus, nagu see on sätestatud Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklis 109, näeb ette ainult parlamendiga konsulteerimise ja mitte 
seadusandliku tavamenetluse;

C. arvestades, et veel ei ole lõpule viidud seadusandlikku tavamenetlust, mida kohaldatakse 
õigusaktide paketi suhtes, milles käsitletakse liidu struktuurifonde ja investeerimisfonde 
puudutavat ühtekuuluvuspoliitikat aastatel 2014–2020;

D. arvestades, et kõige levinumad riigi toetuskavade vormid esinevad abirahade ja toetuste, 
maksusoodustuste, erandite, stiimulite andmise, sooduslaenude, tagatiste, 
soodustingimustel laenu intressimäärade ja omakapitaliosaluse kujul, mida annavad 
riiklikud, piirkondlikud ja kohalikud omavalitsused ning riigi kontrollitavad üksused;

E. arvestades, et on mitmeid riigiabi eeskirju ja suuniseid, mida kohaldatakse piirkondlikul, 
valdkondlikul või horisontaalsel tasandil, samas kui valik, mis liiki abi kohaldada, on 
teatud määral jäetud liikmesriikide otsustada;

F. arvestades, et riigiabi peaks olema paremini kooskõlas Lissaboni Euroopa Ülemkogu 
poolt 2000. aasta märtsis seatud eesmärkidega ning samas peaks see täiendama ELi teiste 
poliitikavaldkondade, eelkõige ühtekuuluvuspoliitika eesmärke;

G. arvestades, et riigiabi eeskirjade kohaldamine ja tõlgendamine sõltub suuresti ka Euroopa 
Kohtu kohtupraktikast;

H. arvestades, et aastateks 2014–2020 kavandatavate ühtekuuluvuspoliitika määruste kogumi 
kavandis sätestatud üks üldistest eeltingimustest on mehhanismi olemasolu, mis tagaks 
ELi riigiabi tõhusa rakendamise ja kohaldamise;

I. arvestades, et riigiabi ja selle andmise üle järelevalve teostamise järelmõju 
liikmesriikidele, piirkondadele ja kohalikele omavalitsustele, samuti ettevõtetele, 
turgudele ja majandusele üldiselt ei ole piisavalt hinnatud, nagu märgib kontrollikoda oma 
aruandes „Komisjoni tõhusus riigiabi hindamisel”1

J. arvestades, et kartus halduskoormuse ees on abisaajate riigiabi või ühtekuuluvuspoliitika 
eeskirjadega kokkupuutumisel peamine mure;

Riigiabi eeskirjade ja ühtekuuluvuspoliitika koordineerimine

1. on seisukohal, et nii ühtekuuluvuspoliitika kui ka riigi toetusskeemide eeskirjade 
rakendamine kohalike ja piirkondlike investeeringute tugevdamiseks on keskse tähtsusega 
majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse, piirkondliku ja kohaliku arengu, 
tööstuse kasvu ja töökohtade loomise edendamisel; on siiski mures, kas riigiabi käsitlevad 
eeskirjad on kooskõlas Euroopa struktuurifondide ja investeerimisfondide rakendamisega;

2. rõhutab, et nii riigiabi eeskirjad kui ka ühtekuuluvuspoliitika eesmärgid peaksid 
parandama olukorda vähemarenenud piirkondades ning et ELi riigiabi ajakohastamise 
protsess peab peegeldama ühtekuuluvuse eesmärke kogu ELis; usub, et 

                                               
1 Kontrollikoja eriaruanne nr 15: „Komisjoni tõhusus riigiabi hindamisel”. 2011.
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konkurentsieeskirjade ajakohastamine peab põhinema nende eeskirjade mõju mõistmisel 
riiklikust tasandis allpool asuvatel tasanditel;

3. kiidab heaks komisjoni eesmärgi muuta riigiabi ajakohastamise protsessis põhimõtted 
selgemaks, lihtsamaks ja kergemaks; on seisukohal, et need põhimõtted peaksid olema 
hästi kooskõlastatud teiste ELi poliitikavaldkondadega ning samas olema piisavalt selged, 
prognoositavad ja paindlikud, et rahuldada teatavate liikmesriikide ja nende piirkondade 
vajadusi kriisi ja tõsiste majandusraskuste tingimustes; kordab, et ta mõistab riigiabi 
tähtsat rolli kriisi lahendamisel; väljendab muret, et ettepanek sellisena, nagu see on 
avaldatud konsulteerimiseks, ei ole piisavalt tõenduspõhine ja läheb vastuollu 
lihtsustamise eesmärgiga;

Aastateks 2014–2020 antava regionaalabi territoriaalne katvus 

4. on seisukohal, et aastateks 2014–2020 kavandatavate regionaalabi uute suuniste 
geograafilist katvust ei tohiks vähendada, ning et toetuse määra vähendamine tuleks uuesti 
läbi vaadata võttes arvesse liikmesriikide poliitilist, majanduslikku ja sotsiaalset olukorda; 
märgib, et ülemaailmses kontekstis võib ELi majandus sattuda ebasoodsasse olukorda 
võrreldes kolmandate riikidega, kus ei ole nii ranged tööhõive skeemid või on väiksemad 
kulud;

5. leiab, et uued eeskirjad avaldavad piiravat mõju investeeringutele ja piirkondade 
majanduskasvule olukorras, kus piirkonnad liiguvad vähem arenenud alade kategooriast 
rohkem arenenud alade kategooriasse; on teadlik, et teatud piirkonnad, kes praeguse 
süsteemi kohaselt võivad riigiabi saada, ei vasta tulevikus regionaalabi uute suuniste 
tsoonideks jagamisega seotud kriteeriumitele; on seisukohal, et nimetatud piirkondadel 
peaks olema eriline turvameetmete süsteem, mis oleks sarnane ühtekuuluvuspoliitika 
üleminekupiirkondade süsteemidega ja võimaldaks neil uue olukorraga toime tulla;

6. rõhutab riigiabi rolli sellistes majandustes, mida on eriti rängalt tabanud kriis ja mille 
jaoks võib riiklik rahastamine ühtekuuluvuspoliitika raames olla ainus investeeringute 
allikas; juhib tähelepanu, et see tõsine majanduslik olukord ei kajastu veel ajavahemiku 
2008–2010 andmetes, millele komisjon tugineb riigiabikõlblikkuse määramisel; kiidab 
heaks komisjoni kavatsuse teha 2016. aasta piirkondliku kaardistuse vahekokkuvõte;

Riigiabi eeskirjade halduspiirangud ühtekuuluvuspoliitika kontekstis 

7. arvab, et riigiabi eeskirju ühtekuuluvuspoliitika programmide raames saaks paremini 
rakendada, kui keskenduda suuremahulisele abile, lihtsustada eeskirju, suurendada vähese 
tähtsusega abi ülemmäära, ning laiendada volitusmääruse1 horisontaalseid kategooriaid ja 
grupierandi eeskirjade ulatust üldise grupierandi määruses2;

8. kordab palvet, et komisjon esitaks üksikasjalikud kriteeriumid, mille alusel eristada olulisi 
riigiabi juhtumeid vähemolulistest;

9. on seisukohal, et riigiabi eeskirjade rakendamine ühtekuuluvuspoliitika programmide 

                                               
1 Nõukogu 7. mai 1998. aasta määrus nr 994/1998.
2 Euroopa Komisjoni 6. augusti 2008. aasta üldise grupierandi määrus nr 800/2008.
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raames sellistes infrastruktuuriprojektides, mida kasutatakse majandustegevuse eesmärgil 
– nimelt pärast eespool nimetatud Euroopa Kohtu otsust liidetud kohtuasjades 
Mitteldeutsche Flughafen ja Flughafen Leipzig / Halle v komisjon – võib kohalike ja 
piirkondlike omavalitsuste ja/või nende avalik-õiguslikele üksustele langeda suurem 
halduskoormus; rõhutab, et kõnealuste projektide rakendamist võivad ohustada ranged 
finantsjuhtimise eeskirjad, sealhulgas kohustustest vabastamise eeskirjad, mis on seotud 
ühtekuuluvuspoliitika ja kaebuste esitamise korraga riigiabi menetluses;

10. kordab palvet, et liikmesriikide grupierandi määruse alusel antud riigiabi hindamist tuleb 
muuta selgemaks, kuna see tekitab ühtekuuluvuspoliitika 2014–2020 programmide raames 
erilisi raskusi mitte ainult VKEdele, vaid ka kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele ja 
nende üksustele;

11. rõhutab, et ühtekuuluvuspoliitikaga kooskõlas olevad üldised eeltingimused eeldavad, et 
komisjon kohaldaks ennetavamat lähenemisviisi riigiabi juhtumitele eriti siis, kui 
teatamiskohustusest vabastatud toetuste suurus ja ulatus kasvavad; toetab kontrollikoja 
seisukohta, et komisjon peaks suurendama teadlikkust teatamise nõude küsimuses, 
edendama parimaid tavasid, andma sihtotstarbelist teavet erinevat tüüpi teatamistegevuse 
kohta ja võimaldama ühte kahest järgnevast võimalusest: lubaks lisada komisjoni 
konkurentsiveebilehele regulaarselt uuendatava osa, kus vastatakse korduma kippuvatele 
küsimustele või luua tugiteenus, mis tegeleks suuniste tõlgendamise küsimustega;

12. on seisukohal, et liikmesriigid peaksid oma tegevust komisjoniga paremini koordineerima 
esitatava teabe ja koostatavate teadete kvaliteedi ja õigeaegse esitamise osas; kutsub 
liikmesriike üles tagama riigiabi puudutavate, ühtekuuluvuspoliitika kohaste ühtsete 
eeltingimuste asjakohane rakendamine ja tagama riigiabi eeskirjade parem järgimine 
riiklikul tasandil;

13. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles suunama oma teavituskampaaniad riigiabi eeskirjade 
kohta konkreetselt kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele, kellest paljud annavad 
riigiabi vaid harva ja kellel on seetõttu piiratud teadmised eeskirjadest, mis selle kohta 
kehtivad; palub komisjonil seda arvesse võtta, kui ta hindab eeltingimusi, mida 
kohaldatakse riigiabile liikmesriikides;

14. usub, et regionaalabi 2014–2020 aastaks kavandatud suuniste projektis esitatud mõned 
uued eeskirjad (näiteks alternatiivsed stsenaariumid, selgete tõendite esitamise nõue, et abi 
mõjutab investeerimisotsust, või tingimus, et projekti ei tohi alustada enne, kui 
ametivõimud on otsustanud abi anda) mida komisjon sooviks eelseisvaks perioodiks 
kehtestada nii ettevõtetele, kes taotlevad stiimuleid ning liikmesriikidele ja nende 
piirkondlikele ja kohaliku omavalitsuse struktuuridele, on vastuolus lihtsustamise 
põhimõtte ja bürokraatia vähendamisega, mida edendatakse ühtekuuluvuspoliitikas ja 
muudes ELi ja liikmesriikide poliitikavaldkondades; kordab, et need eeskirjad võivad 
tähendada, et teatud projektid arvatakse investeeringutoetusest välja;

Piirkondade atraktiivsuse suurendamine riigiabi eeskirjade kaudu 

15. rõhutab piirkondlikku ja valdkondlikku riigiabi puudutavate eeskirjade tähtsust, mis 
aitavad ELi ja selle piirkondadesse ligi meelitada välismaiseid otseinvesteeringuid ning 
tagada nende üleilmne konkurentsivõime;
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16. on arvamusel, et suurettevõtete jätmine riigiabi eeskirjadest välja Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 107 artikli 3 lõike c reguleerimisalasse kuuluvates valdkondades ei ole 
õigustatud, arvestades suurettevõtete osa tööhõives, nende poolt koos VKEdega loodud 
tarneahelaid, nende ühist osalemist teadus- ja arendustegevuses, samuti nende rolli 
majanduskriisis; on seisukohal, et suurte ettevõtete kohalolek on sageli edu pant VKEde 
jaoks, kes saavad kasu suurettevõtete juhitud klastritest ja nende alltöövõtu alasest 
tegevusest; rõhutab, et selline otsus võib põhjustada töökohtade kaotust ja vähenevat 
majandustegevust piirkondades ning ettevõtete ümberpaigutumist teistesse piirkondadesse 
kas Euroopa Liidu sees või väljaspool seda;

17. usub, et suurettevõtetele abikõlblikkust riigiabi stiimulite osas tuleks kindlaks määrata 
mitte lähtudes ettevõtte suurusest või sektorist, milles ta tegutseb, vaid tuginedes 
töökohtade arvule, mida saaks stiimuli toel luua, töökohtade kvaliteedist või projekti 
jätkusuutlikkusest; rõhutab, et vastavalt subsidiaarsuse põhimõttele, tuleks 
liikmesriikidele, asjaomastele piirkondadele ja kohalikele omavalitsustele jätta õigus 
otsustada, millistel projektidel on kõige suurem tõenäosus saavutada ELi 
poliitikavaldkondade eesmärke;

18. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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SELETUSKIRI

Sissejuhatus
Euroopa Komisjon alustas arutelu ühtekuuluvuspoliitika õigusaktide paketi küsimuses 2011. 
aasta juunis. Selle keskne ülesanne on aidata kaasa Euroopa Liidu konkurentsivõime 
suurendamisele ja Euroopa 2020 strateegiale, kasutades selleks ühtekuuluvuspoliitika 
investeeringuid, ja samas aidata vähem arenenud piirkondadel tasakaalustada oma arengut 
enam arenenud piirkondadega. Tulenevalt Lissaboni lepingu toodud muudatustest, 
kohaldatakse ühtekuuluvuspoliitika õigusaktide suhtes seadusandlikku tavamenetlust, mis 
võimaldab Euroopa Parlamendil kaasata määrustesse oma poliitiline sõnum. 
Institutsioonidevahelised arutelud ei ole veel lõppenud ning paljudes küsimustes otsitakse 
ikka veel kompromissi.

Riigiabi osas võetakse ühtekuuluvuspoliitika õigusaktide paketis kasutusele riigiabi 
eeltingimused, mida liikmesriigid peavad täitma. Paketi eesmärk on tagada ELi riigiabi 
reguleeriva õiguse tõhus rakendamine ja kohaldamine ühtekuuluvuspoliitika raames ja seda 
tuleks kohaldada igat liiki toetustele (kaasaarvatud vähese tähtsusega abi ning toetused või 
abi, mida antakse finantsinstrumentide kaudu). Komisjon jälgib, kas liikmesriigid täidavad 
eeltingimusi ja kas riikide valitsused on võimelised juhtumeid käsitlema, sealhulgas kiiresti 
taastama nendega seotud tegevused.

Komisjon alustas 2012. aasta mais riigiabi eeskirjade ajakohastamise protsessi ning andis 
selleks välja riigiabi ajakohastamist käsitleva teatise. Selle protsessi kolm peamist eesmärki 
on majanduskasvu edendamine tagades, et siseturg jääks tugevaks, dünaamiliseks ja 
konkurentsivõimeliseks, tähelepanu pööramine kõige olulisematele siseturgu moonutavatele 
riigiabi juhtumite ning riigiabi menetlustega seotud otsuste ühtlustamine ja vastu võtmine. 
Protsessi tulemusel esitati uusi dokumentide projekte valdkondlikku riigiabi reguleerivate 
eeskirjade tarbeks ja uus suuniste projekt regionaalabi eeskirjade jaoks. Kõik need 
dokumendid olid avatud avalikuks aruteluks veebruarist kuni aprillini 2013 ja nende 
ametlikku heakskiitu komisjoni poolt on oodata enne suve.

Regionaalabi suuniste eelnõu, mille komisjon avaldas käesoleva aasta alguses, on juurde 
toonud mitmeid uusi teemasid, millest kõige olulisemad on:

 uute suuniste territoriaalse jagunemise läbivaatamine ning abikõlblike piirkondade 
üldise abikõlblikkuse piirmäära vähendamine 42 protsendini,

 abi osatähtsuse vähendamine a-piirkondades;
 mõningate uute halduskohustuste lisamine, mida abisaajad täitma peavad,
 suurettevõtete abikõlblikkuse ulatusest väljajätmine c-piirkondades ja nende 

investeeringute piiramine tootmisesse a-piirkondades.

Regionaalabi suuniseid täiendavad üldise grupierandi muudetud eeskirjad (mis peaksid 
valmima 2013. aasta lõpuks, mis koos vähese tähtsuse eeskirjaga, olemasolevate skeemide 
alusel antud abiga ning abiga üldist majandushuvi pakkuvate teenuste projektidele vastavalt 
komisjoni otsusele üldise majandushuvi teenuste kohta1, ning abiga, mille suhtes kohaldatakse 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0609:ET:NOT



PR\933994ET.doc 9/12 PE510.510v01-00

ET

määrust (EÜ) nr 1370/20071, moodustavad erandite grupi eelneva teatamise kohustusest.
Riigiabi ajakohastamise protsessis on Euroopa Parlamendil ainult konsulteeriv, aga mitte 
kaasotsustav roll. Euroopa Parlament on väljendanud muret demokraatia puudujäägi pärast 
selliste otsuste tegemisel oma 17. jaanuari 2013. aasta resolutsioonis riigiabi ajakohastamise 
kohta. Piirkondlikust perspektiivist juhtisid resolutsiooni olulised küsimused tähelepanu 
riigiabiga seonduvate stiimulite mõjule liikmesriikidele ja piirkondadele kriisi ajal, 
resolutsioonis kutsuti komisjoni üles, et see püüaks oluliste ja vähem oluliste juhtude vahel 
vahetegemise käigus tegutseda aktiivsemalt ning juhiti tähelepanu sellele, et 40% juhtudest, 
mis kuuluvad üldise grupierandi määruse reguleerimisalasse, mis on kontrollikoja arvates 
problemaatiline.

Detsembris 2012 langetas Euroopa Kohus Leipzig-Halle kohtuasjas otsuse. Euroopa Kohus 
otsustas, et infrastruktuuri kasutamise vahel majandustegevusena ja infrastruktuuri ehitamise 
vahel selle hilisema kasutamise eesmärgil on seos. Kuna liikmesriigid peavad infrastruktuuri 
ehitamist tihti millekski selliseks, mis (kuna see teenib avalikku huvi) ei kuulu riigiabi 
eeskirjade reguleerimisalasse, on komisjoni teavitamise protsess sageli ära jäetud. Nüüd ei 
peaks see enam nii olema, kuna Euroopa Kohtu otsus avaliku infrastruktuuri kohta on selle 
küsimuse selgeks teinud. Kuid see tähendaks rohkem survet riigiasutustele, kes tulevase 
ühtekuuluvuspoliitika raames soovivad rahastada avalike infrastruktuuride ehitamist, samuti 
tekitaks see kartust rohkemate administratiivsete piirangute ees nende kohalike ja piirkondlike 
omavalitsuste hulgas, kes sooviksid sellistesse projektidesse investeerida.

Pidades silmas eespool nimetatud küsimusi, mis on omavahel seotud ja mõjutavad 
ühtekuuluvuspoliitika vormi ja selle rakendamist peale 2014. aastat, otsustas regionaalarengu 
komisjon reageerida ning esitada selle kohta Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepaneku 
projekt.

Riigiabi eeskirjade ja ühtekuuluvuspoliitika koordineerimine
Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingule peaks ELi ühtekuuluvuspoliitika keskenduma 
mõjutatud ja vähem arenenud piirkondade majanduslikule, sotsiaalsele ja territoriaalsele 
seisundile2. Lepingus on samuti sätestatud, et ELi siseturuga kokkusobivaks võib pidada abi, 
mida antakse vähem arenenud piirkondade struktuurilise, majandusliku ja sotsiaalse olukorra 
parandamiseks3. Kuigi ELi poliitika – nii riigiabi kui ka ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas –
on erineva taustaga, on neil mõned ühised väärtused: aidata vähem arenenud piirkondi, 
edendada nende arengut, toetada piirkondi, kus elatustase on madal või kus esineb palju 
töötust.

ELi institutsioonid peaksid püüdlema mõlemas poliitikavaldkonnas koordineeritud 
lähenemise poole. Kuid mõlema poliitikavaldkonna põhiliste õigusaktide praegune ajakava 
kui ka erinevad heakskiitmismenetlused ei anna isegi osalist võimalust selgitada nende 
omavahelist koostoimet. On tõenäoline, et komisjon võtab vastu riigiabi eeskirjad, ehk 
täpsemalt regionaalarengu seisukohast tähtsad piirkondlikku riigiabi käsitlevad suunised enne, 
kui viiakse lõpule ühtekuuluvuspoliitika õigusaktide paketi üle peetavad 

                                               
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 1370/2007 mis käsitleb avaliku 

reisijateveoteenuse osutamist raudteel ja maanteel.
2 Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 174.
3 Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 107.
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institutsioonidevahelised läbirääkimised. See võib tegelikult kaasa tuua mõlema poliitika 
puhul erinevate lähenemisviiside rakendamise ja seetõttu ei koostata piisavalt selgeid, 
prognoositavaid ja paindlikke eeskirju, mis on kooskõlas ühtekuuluvuspoliitikaga.

Regionaalabi (2014–2020) territoriaalne katvus 
Uute riigiabi eeskirjade geograafilisele katvusele uue piirmäära seadmine ning toetuse määra 
vähendamine a-piirkondades on regionaalabi uute suuniste tähtsamaid teemasid. Raportöör 
soovib selle küsimuse alla seada, sest ELis on väljendatud arvamusi, mille kohaselt ei peaks 
seda otsust praegu langetama.

Esimene argument on kriis ja avaliku sektori investeeringute roll liikmesriikide majandusliku 
kitsikuse tingimustes. Sellisel ajal antud riigiabi roll on piirkondliku arengu seisukohast väga 
oluline ning seda ei tohi alahinnata. Nagu ütleb kontrollikoda: „Tööstus- ja teenuste sektoris 
antud riigiabi (v.a raudteed, muu transport, põllumajandus ja kalandus) moodustas kuni 
finantskriisi puhkemiseni 2008. aasta teisel poolel EL 27 SKPst ligikaudu 0,5 %, kuid see 
suurenes 2009. aastal 3,5 %-ni SKPst ehk 410 miljardi euroni, mis on kõrgeim määr alates 
1990. aastast, kui komisjon hakkas koostama oma riigiabi ülevaateid.”1 On selge, et riiklikud 
toetusskeemid ja stiimulid aitavad teatud liikmesriikidel ja nende piirkondadel ületada rasket 
majanduslikku olukorda ning toetavad majanduskasvu ja töökohtade loomist.

Siiski ei ole liikmesriikides valitsev kriis ainus põhjus, miks riigiabi ajakohastamisel tuleb 
olla ettevaatlik ja arvestada tegeliku olukorraga. On ka muid põhjuseid: ELi 
konkurentsivõime ülemaailmsel turul võrreldes kolmandate riikidega, kus on vähem ranged 
tööhõive skeemid või väiksemad kulud, samuti teiste liikmesriikide poliitiline ja sotsiaalne 
olukord. Need argumendid peaksid olema piisavalt veenvad, et loobuda esialgsest kavatsusest 
vähendada uute regionaalabi juhiste (2014–2020) territoriaalset katvust või piirata toetuste 
määra piirkondades. Riigiabi ajakohastamisel tuleb arvesse võtta liimesriikide ja piirkondade 
tegelikku olukorda ning mõista, millist mõju avaldavad uued eeskirjad riiklikust tasandist 
allapoole jäävatele tasanditele. 

Väga raske on olukord ka piirkondades, mis jäävad regionaalabi kaartidelt välja. Oleks 
ebaõiglane neid piirkondi mitte aidata, kasutades selleks sarnaselt ühtekuuluvuspoliitika 
üleminekupiirkondadele erilisi turvaabinõusid: kui sellist abi ei osutata, võib see raskendada 
neil EL 2020. aasta arengueesmärkide saavutamist. Lahendus võiks näiteks olla, et kõiki 
praeguseid a-piirkondi käsitletaks c-piirkondadena sõltumata nende ametlikust majanduslik-
statistilisest olukorrast.

Riigiabi eeskirjade halduspiirangud ühtekuuluvuspoliitika kontekstis 
Riigiabi eeskirjade tõhusamaks ja lihtsamaks rakendamiseks ühtekuuluvuspoliitika raames on 
oluline, et riigiabi ajakohastamisel keskendutaks suuremahulisele abile ja eeskirjade 
lihtsustamisele. Seda saaks teha, kui suurendada vähese tähtsusega abi ülemmäära, ning 
laiendada volitusmääruse2 horisontaalseid kategooriaid ja grupierandi eeskirjade ulatust üldise 
grupierandi määruses3.

                                               
1 Kontrollikoja eriaruanne nr 15: „Komisjoni tõhusus riigiabi hindamisel”. 2011.
2 Nõukogu 7. mai 1998. aasta määrus nr 994/1998.
3 Euroopa Komisjoni 6. augusti 2008. aasta üldise grupierandi määrus nr 800/2008.
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Selleks on samuti vajalik, et komisjon ja liikmesriigid parandaksid erandieeskirjade 
rakendamist. Komisjon peaks tegema selgeks, milliseid kriteeriumeid rakendatakse olulistel ja 
vähem olulistel juhtudel, ning liikmesriigid peaksid omalt poolt andma teavet õigeaegselt ja 
täies ulatuses, kui abisaajad paluvad neilt eri küsimuste kohta informatsiooni. Raportööri 
arvamusel peaks komisjoni lähenemisviis olema aktiivsem ja suurendama teadlikkust riigiabi 
juhtumite kohta, eriti seoses kohalike ja piirkondlike omavalitsustega, kes vaid aeg-ajalt 
annavad riigiabi.

Pärast Euroopa Kohtu otsust liidetud kohtuasjades Mitteldeutsche Flughafen ja Flughafen 
Leipzig / Halle v komisjon, eeldavad liikmesriigid ning kohalikud ja piirkondlikud 
omavalitsused, et riigiabiga seotud halduse ja bürokraatia maht nende jaoks kasvab, kui nad 
ühtekuuluvuspoliitika raames oma projekte haldavad. See kehtib eelkõige projektide kohta, 
mis keskenduvad laiemale infrastruktuurile, kui silmas pidada tulevast majandustegevust.

Kontrollikoja raportis juhitakse tähelepanu eelmenetluse ja teavitamismenetluse liigsele 
pikkusele. Neljakümnel protsendil juhtudest võtab otsuseni jõudmine neli kuni kuus kuud 
aega. Komisjon kasutab sageli oma õigust nõuda liikmesriigilt selgitavat teavet, mida tehakse 
sageli seadusega ettenähtud tähtaja lähedal. Kuna liikmesriik paljudel juhtudel ei vasta 
õigeaegselt ja lükkavad vastuse andmist edasi, muutub protsess talumatult pikaks. Sama 
kehtib ka ametliku uurimismenetluse korral – kaebuste esitamise menetlus on väga pikk ja ei 
ole piisavalt läbipaistev. Seda silmas pidades võib kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel 
olla raske täita rangeid finantsjuhtimise eeskirju, sealhulgas kohustustest vabastamise 
eeskirju.

Uued riigiabi eeskirjad seavad küsimuse alla kavatsuse lihtsustada ühtekuuluvuspoliitika 
rakendamist. Eelteatamise vajadus ning samuti vajadus teatada ka Euroopa Regionaalarengu 
Fondi või Ühtekuuluvusfondi projektide raames suurendab projektidega seotud bürokraatiat. 
Ka regionaalabi 2014–2020 aastaks kavandatud suunistes on kavandatud täiendavaid 
halduskohustusi, näiteks alternatiivsed stsenaariumid, selgete tõendite esitamise nõue, et abi 
mõjutab investeerimisotsust, või tingimus, et projekti ei tohi alustada enne, kui ametivõimud 
on otsustanud abi anda. Kuna menetlused on juba pikad ja liikmesriigid ei saa tihti isegi aru, 
mida ja kuidas nad peavad hindama, võib juhtuda, et teatud projektid jäävad 
investeeringutoetusest välja.

Piirkondade atraktiivsuse suurendamine riigiabi eeskirjade kaudu 
Võimalus anda stiimuleid liikmesriikidele, kas toetuste, maksusoodustuste, stiimulite, laenude 
või tagatiste kujul lisavad sageli piirkondade atraktiivsust seoses välismaiste 
otseinvesteeringutega. Kuid uute regionaalabi juhiste eelnõus ollakse siiski arvamusel, et 
tingimusi tuleks piirata aladel, kus abi võidakse anda ka suurettevõtetele. Selle kohaselt 
kavatsetakse jätta suured ettevõtted c-piirkondades abi andmisest välja ja piirata a-
piirkondades investeerimist tootmisse. Nendes piirkondades tuleks komisjoni eelnõu kohaselt 
lubada investeerimist tootmisse väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele ja kehtestada 
suurte ettevõtete jaoks ülempiir.

See otsus on siiski seotud ühtekuuluvuspoliitikaga. Komisjon tegi 2011. aasta mais esitatud 
Euroopa Regionaalarengu Fondi määruse eelnõus ettepaneku jätta kõik suured ettevõtted 
tootmisse tehtavatest investeeringutest välja. Aga sellele olid vastu nii Euroopa Parlament kui 
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nõukogu, kes väljendasid institutsioonidevaheliste läbirääkimiste käigus tahet teha teatud 
investeerimisala prioriteedid kättesaadavaks ka suurtele ettevõtetele ja nende 
investeeringutele tootmisse.

Uued regionaalabi juhised peaksid peegeldama ka Euroopa Regionaalarengu Fondi kohta 
peetavate läbirääkimiste edusamme ning sõnumit, mida mõlemad institutsioonid soovivad 
edastada oma suhtumise kohta muude kui väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete 
osalemisse piirkondlikus arengus. Asjakohane on argument, et otsus selle kohta, millisele 
ettevõttele antakse või ei anta ühtekuuluvuspoliitika 2014–2020 programmide raames 
regionaalabi juhistega hõlmatud valdkondades abi, tuleks kooskõlas subsidiaarsuse 
põhimõttega jätta riiklikule või sellest allpool asuvale tasandile. Kuid raportöör on samuti 
seisukohal, et abi kriteeriumiks ei tohiks olla ettevõtte suurus, vaid selle panus piirkonna 
arengusse, tööhõivesse, investeeringu kvaliteet või projekti jätkusuutlikkus.


