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LÜHISELGITUS

Euroopa majandusele tekitatud tõsised tagajärjed vähendavad keskmise pikkusega 
perspektiivis potentsiaalset majanduskasvu määra ning kahandavad aastatel 2009 ja 2010 
märkimisväärselt reaalkasvu. Niisugused halvad majanduslikud väljavaated avaldavad väga 
negatiivset mõju liikmesriikide rahandusele. Pealegi on olemas oht, et häiritakse tõsiselt 
ühtekuuluvuspoliitika rakendamise põhitingimusi, kuna struktuurifondide kasutamine eeldab 
riikide kaasrahastamist. 

Selles kontekstis tuleks kohandada teatavaid kehtivaid õigusnorme, et kiirendada 
investeerimisprojektide elluviimist ja ühenduse rahaliste vahendite kättesaadavaks tegemist 
Euroopa Liidu liikmesriikide ja piirkondade hüvanguks.
Kõnealuste õigusnormide hulgast võib välja tuua need, mis käsitlevad eelmakseid, 
kuluaruandeid ning kulude abikõlblikkust ja finantskorralduse vahendeid.
Komisjoni ettepaneku eesmärk on tagada, et liikmesriigid võiksid kasutada täielikult 
olemasolevat paindlikkust, sealhulgas vajaduse korral võimalust programme muuta või 
lihtsustada, et kohandada need uute vajadustega.

Määruse (EÜ) nr 1083/2006 (millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, 
Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta) suhtes komisjoni kavandatud muudatuste 
eesmärk on tasakaalustada majanduskriisi negatiivset mõju, et kiirendada lühemas 
perspektiivis fondide rakendamist reaalmajanduse hüvanguks, andes eelkõige suuremat 
toetust VKEdele.
Komisjon teeb nimetatud eesmärkide saavutamiseks järgmised ettepanekud:

– laiendada artikli 44 kohaldamisala seoses finantskorraldusvahendite eraldamisega 
Euroopa Investeerimispanga (EIP) ja Euroopa Investeerimisfondi (EIF) meetmeteks, et 
toetada liikmesriike rakenduskavade ettevalmistamisel ja elluviimisel;

– muuta kulude abikõlblikkust käsitlevat artiklit 56, et väljendada selgemini üldkulude
hüvitamise võimalust kindlaksmääratud protsendimäära alusel ja kehtestada võimalus 
arvata mitterahalised panused fondide loomise ja neile maksete tegemise abikõlblike 
kulude hulka;

– muuta kuluaruandeid käsitlevaid sätteid: i) seoses suurprojektidega, kõrvaldades keelu 
lisada suurprojektide puhul kantud kulud vahemaksete taotlustesse enne, kui komisjon 
on suurprojekti heaks kiitnud, ning ii) seoses riigiabiga asutamislepingu artikli 87 
tähenduses, kõrvaldades toetusesaajatele toetust andva organi poolt makstava 35% 
ettemakse piirangu ja võimaldades seeläbi teha ettemakseid kuni 100% ulatuses, kui 
muud tingimused jäävad samaks;

– suurendada struktuurifondide kolmanda osamakse (2009) eelmakset 2% võrra 
liikmesriikide puhul, kes ühinesid Euroopa Liiduga 1. mail 2004 või hiljem, luua 
struktuurifondide 2,5% suurune kolmas osamakse (2009) liikmesriikide jaoks, kes 
kuulusid Euroopa Liitu enne 1. maid 2004; juhul kui programmis osaleb vähemalt üks 
liikmesriik, kes ühines Euroopa Liiduga 1. mail 2004 või hiljem, antakse talle Euroopa 
territoriaalse koostöö raames 2009. aastal täiendavalt 2%.
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Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil teha Euroopa 
Parlamendile ettepanek anda komisjoni ettepanekule nõusolek.
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