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ETTEPANEKUD

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil lisada oma 
raportisse järgmised muudatusettepanekud:

1. Lisada artikli 2 lõike 1 lõppu järgmine täiendus:

"mida muudeti otsusega (EÜ) nr 884/2004/EÜ;"

2. Lisada artikli 4 lõikesse 5 järgmine lause:

"Käesolev määrus ei sea takistusi nõukogu õigusele jätkata Ühtekuuluvusfondi toetuse 
rakendamist perioodi 2007–2013 jooksul aastast aastasse üha kahanevas ulatuses neile 
liikmesriikidele, kelle rikkus ületas 90% Euroopa keskmisest lihtsalt statistilise efekti 
tõttu, mille tekitas kümne uue riigi ühinemine Euroopa Liiduga 1. mail 2004."

3. Artikli 2 lõige 3 sõnastus peaks olema järgmine:

"säästvat arengut soodustavates ja selget keskkondlikku mõõdet omavates 
valdkondades, nagu energiatõhusus ja taastuvad energiaallikad, ning 
transpordivaldkonna osas väljaspool üleeuroopalisi võrke teelõike, mis on samaväärsed 
üleeuroopalisi võrke ühendavate kiir- ja peateedega, raudtee- (kaasa arvatud veeremid), 
sisevee- ja meretransporti, mitmeliigilisi transpordisüsteeme ja nende omavahelist 
toimimist, maantee- ja õhuliikluse mahtude kontrollimist, puhast linnatransporti ja 
ühistransporti (kaasa arvatud veeremid ja bussitranspordile mõeldud teede 
infrastruktuur)."
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LÜHISELGITUS

Euroopa Komisjon esitas nõukogu Ühtekuuluvusfondi puudutava uue määruse ettepaneku.
Määruse ettepaneku vastuvõtmismenetluseks on nõusolekumenetlus. Määruse ettepaneku 
peamine eesmärk on täpsustada Ühtekuuluvusfondi ülesannet ja kohaldamiskorda, eriti mis 
puudutab fondist antavat abi ja selle rakendusala. Tuleb märkida, et liikmesriikide ja 
piirkondade õigust taotleda rahalist abi sellest fondist reguleeritakse vastavalt nõukogu 
määruse ettepanekule, kus on toodud Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi 
ja Ühtekuuluvusfondi puudutavad üldsätted. (KOM(2004)0492).

Käesolev määruse ettepanek määratleb abi andmise rakendusala ning reeglid, mis määravad 
fondist abi andmise.

Määruse ettepaneku sisu

Fondist on ette nähtud toetada üleeuroopalisi transpordivõrke, eriti Euroopa huve teenivaid 
projekte, mis on kindlaks määratud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 1996. aasta 
otsuses nr 1692/96/EÜ üleeuroopalise transpordivõrgu arendamist käsitlevate ühenduse 
suuniste kohta (ELT L 228, 9.9.1996, lk 1). On enesestmõistetav, et arvamuse koostaja tahab 
veenduda, et kõnealuste projektide hulka kuuluvad ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. 
aprilli 2004. aasta otsuse nr 884/2004/EÜ lisas toodud projektid - selles otsuses muudeti 
viimaks eelnimetatud otsust (ELT L 167, 30.4.2004, lk 1) -, mille hulka kuulub projektide 
laiendatud nimekiri, mis lähtub uute liikmesriikide vajadustest ja teiste liikmesriikide 
prioriteetidest.

Arvamuse koostaja märgib ära ka asjaolu, et Ühtekuuluvusfond hakkab lisaks 
üleeuroopalistele võrkudele toetama raudteed, sisevee- ja mereteid, mitmeliigilisi 
transpordisüsteeme ja nende ühildatavust, maantee- ja õhuliikluse mahtude kontrolli, puhast 
transporti ja ühistranspordiliike.

Teine kohaldatav määruse ettepaneku artikkel käib meetmete kohta, mis tuleb 
Ühtekuuluvusfondi raames võtta, kui nõukogu konstateerib, et mingis liikmesriigis on liiga 
suur riigieelarve puudujääk.

Arvamuse koostaja tähelepanekud

Määruse ettepanek erineb varasemast määrusest kahes olulises aspektis. Määruse ettepanek ei 
sea sisse selle fondi haldus- ja kontrollisüsteemi. Ta ei anna aastaste kulude suunavat 
programmi mingiks planeerimisperioodiks, näiteks 2007.–2013. aastaks.

Mis puutub esimesse aspekti, haldus- ja kontrollireeglitesse, siis neid võib leida sellest 
määruse ettepanekust, mis sisaldab üldsätteid. Selline lähenemine, mille eesmärgiks on kolme 
fondi (regionaal-, sotsiaal- ja ühtekuuluvusfondi) koordineeritud programm, millega oleks 
parem saavutada konvergentsuse, piirkondliku konkurentsivõimelisuse ja territoriaalse 
koostöö eesmärke, on arusaadav.

Ometi ei leidu ei selles määruse ettepanekus ega üldsätteid sisaldavas määruse ettepanekus 
Ühtekuuluvusfondi kulude jaotust aastate peale või mingi teatud planeeringuperioodi peale.
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Seega ei ole võimalik hinnata toetust, mida Ühtekuuluvusfond võiks pakkuda kõnealuste 
maade transpordipoliitikale, sealhulgas üleeuroopalistele transpordivõrkudele, isegi kui on 
teada "konvergentsi" eesmärgi saavutamiseks ette nähtud summa.

Tuleb märkida, et ühtkuuluvusfondi saab kohaldada ainult maadele, mille rikkus ei ületa 90% 
Euroopa keskmisest RKTst. Laienemine on siin tekitanud statistilise efekti, mis seisneb selles, 
et mõned viieteistkümnest riigist koosnenud Euroopa Liidu riigid jäävad välja. Arvamuse 
koostaja arvestab, et oleks soovitav, kui nõukogu näitaks selles valdkonnas üles teatavat 
paindlikkust, kiites Ühtekuuluvusfondi toetusi heaks.
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