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1. Ajalugu
Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF), mis loodi pärast Euroopa Liidu esimest laienemist 
1975. aastal, tähistas Euroopa regionaalpoliitika loomist. ERFile määratud rahalised vahendid 
olid kümnekonna aasta jooksul tagasihoidlikud kuni Delors'i I paketi vastuvõtmiseni 1988. 
aastal, millega kahekordistati struktuurifondide doteerimine ajavahemikuks 1988–1993.  
Alates sellest kuupäevast on regionaalpoliitikale ja eriti ERFile määratud summad pidevalt 
kasvanud, et vastata majandus- ja rahaliidust ning üksteisele järgnenud laienemistest 
tulenevatele väljakutsetele ning aidata kaasa Euroopa Ühenduse majandusliku ja sotsiaalse 
ühtekuuluvuse eesmärgi saavutamisele.

EÜ asutamislepingu artiklis 158 sätestatakse ühenduse eesmärk edendada "oma igakülgset 
harmoonilist arengut" majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse tugevdamise abil. Vastavalt 
EÜ asutamislepingu artiklile 160 loodi ERF, et "olla abiks põhiliste regionaalsete 
ebavõrdsuste korvamisel ühenduse piires", seega kujutab ta endast ühenduse 
regionaalpoliitika põhilist instrumenti.

2. Euroopa Regionaalarengu Fondi käsitleva määruse ettepaneku (KOM (2004) 495) 
tutvustamine
Euroopa Komisjon tutvustas oma ühtekuuluvuspoliitika reformimise ettepanekut ühe üld- ja 
nelja erimäärusena. Määrus, mis sisaldab üldsätteid Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Sotsiaalfondi (ESF) ja Euroopa Ühtekuuluvusfondi1 kohta, on ettepanekuid koondav 
põhidokument. Euroopa Regionaalarengu Fondi käsitlev määrus on seega erimäärus, mis 
täiendab ERFiga seonduvaid üldeeskirju ja milles viidatakse üldmääruse artiklitele.
ERFi tegevus on edaspidi keskendunud liidu Lissabonis ja Göteborgis sõnastatud 
prioriteetidele. Vastavalt regionaalpoliitika lihtsustamise soovile rahastatakse iga programmi 
edaspidi ainult ühest fondist. 

ERF aitab kaasa kolme uue eesmärgi rahastamisele.

ERF aitab koos Euroopa Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Sotsiaalfondiga kaasa 
ühtlustamiseesmärgi rahastamisele (art 4)2. ERF koondab oma abi säästva majandusarengu 
toetamisele, edendades infrastruktuurile ja uutele aspektidele – teadusuuringud, innovatsioon 
ning loodus- ja tehnoloogiliste riskide ennetamine – suunatud programme3.

Regionaalse konkurentsivõime ja tööhõive eesmärki (art 5) rahastavad ERF ja ESF. Euroopa 
Komisjon teeb ettepaneku kahekordse lähenemise kohta: ühelt poolt üksnes ERFi poolt 
rahastatavad regionaalarenguprogrammid regioonide konkurentsivõime ja atraktiivsuse 
tugevdamiseks. Regionaalarenguprogrammid on üles ehitatud kolmele prioriteetsele teemale: 
innovatsioonide ja teadmistepõhise majanduse toetamine; keskkonnakaitse ning loodus- ja 
tehnoloogiliste riskide ennetamine; üldise majandushuviga seotud transpordi- ja 
telekommunikatsiooniteenustele juurdepääsu edendamine väljaspool suuri linnakeskusi;
Teiselt poolt rahastab Euroopa Sotsiaalfond riiklikke programme, mille eesmärk on 

  
1 KOM(2004) 492.
2 Ühtlustamiseesmärgile määratud summa on 264 miljardit eurot, millest 201 miljardit eurot rahastavad ERF ja 
ESF (ehk 76% kogu ühtlustamiseesmärgile määratud summast) ja ülejäänu (63 miljardit eurot) rahastab 
Ühtekuuluvusfond.
3Artikkel 4, KOM (2004) 495.



DT\552546ET.doc 3/6 PE 353.363v01-00

ET

soodustada vastavalt Euroopa tööhõivestrateegiale töötajate ja ettevõtete kohandamist.
Regionaalse konkurentsivõime ja tööhõive eesmärgi alla sobivad piirkonnad, mis ühelt poolt 
ei kuulu eesmärgi 1 alla ja teiselt poolt oma majandusliku edukuse tõttu ei sobi enam 
ühtlustamiseesmärgi alla ja saavad vähenevat üleminekutoetust kuni 2013. aastani regionaalse 
konkurentsivõime ja tööhõive eesmärgi raames (phasing-in).
Regionaalse konkurentsivõime ja tööhõive eesmärgile määratud summa on jaotatud 
järgmiselt: 83,44% piirkondadele, mis ei kuulu ühtlustamiseesmärgi alla ja 16,56% phasing-in
piirkondadele. Üldmääruses1 täpsustatakse rahasummade jaotumine ERFi ja ESFi vahel:

• assigneeringud, millest rahastatakse ühtlustamiseesmärgi alla mittekuuluvaid 
piirkondi, on jaotatud võrdselt ERFi ja ESFi vahel;

• phasing-in piirkondade rahastamiseks ette nähtud assigneeringud on samuti jaotatud 
ERFi ja ESFi vahel ja ESFi osa võib ulatuda kuni 50%-ni olemasolevatest 
assigneeringutest. 

Euroopa territoriaalse koostöö eesmärk (art 6), mis on inspireeritud ühenduse algatuse 
INTERREG III edust, korraldatakse riikidevaheliste, piiriüleste ja regioonidevaheliste 
elementide ümber ning seda rahastab täielikult ERF selleks määratud 13,2 miljardist eurost, 
mis moodustab 3,94% kolmele eesmärgile määratud kogusummast.2

Määruses sätestatakse erimeetmed territoriaalsete eripärade kohta (artiklid 8, 9, 10, 11):

Mis puutub linna-dimensiooni (art 8), siis ERF "toetab osalemist õhutavate ning ühtlustatud 
strateegiate arendamist majandus-, keskkonna- ja sotsiaalsete probleemide tugeva 
koondumisega tegelemiseks linnapiirkondades"3. Linna-valdkonnaga seotud tegevused on 
seega viidud ERFi4 poolt rahastatavatesse tegevusprogrammidesse ja eriprogramm ühenduse 
algatus URBAN5lõpetatakse.
Artikli 8 lõikes 2 sätestatakse, et piiranguna üldmääruse artikli 33 lõikele 2 moodustab 
vastavalt Euroopa Sotsiaalfondi käsitlevale määrusele ERFi-poolne linna-dimensiooni 
tegevuste rahastamine "regionaalse konkurentsivõime ja tööhõive" eesmärgi raames 10%.

ERF sekkub ka maapiirkondades ja kalanduspiirkondades (art 9). ERFi tegevuse eesmärk on 
nimetatud piirkondade majandusliku mitmekesistamise edendamine6.  Liikmesriigid ja 
piirkonnad peavad tagama ühelt poolt Euroopa maaelu arengu põllumajandusfondi (European 
Agricultural Fund for Rural Development) ja Euroopa kalandusfondi (European Fisheries 
Fund) poolt kaasfinantseeritavate tegevuste ning teiselt poolt ERFi poolt kaasfinantseeritavate 
programmide vastastikuse täiendavuse ja ühtsuse.

ERFi poolt kaasfinantseeritavad regionaalprogrammid, millega konkurentsivõime eesmärgi 
raames rahastatakse ebasoodsate looduslike tingimustega piirkondi (art 10), osalevad 
"juurdepääsu parandamiseks, kultuuripärandiga seotud majandustegevuste edendamiseks ja 

  
1 Artikkel 17, KOM (2004) 492.
2 Kavandamisperioodil (2000–2006) rahastab programmi INTERREG III täielikult ERF kogusummas 4,875 
miljardit eurot.
3 Artikkel 8, KOM (2004) 495.
4 Artikli 36 lõike 4 punkt b, KOM (2004) 492 lõplik.
5 URBANile on määratud 739 miljonit eurot ajavahemikuks 2000–2006.
6 Artikkel 9, KOM (2004) 495.
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arendamiseks, loodusressursside säästva kasutamise edendamiseks ning turismisektori 
stimuleerimiseks määratud investeeringute rahastamises"1.

Ühtlustamiseesmärgi alla kuuluvad või mittekuuluvad äärepoolseimad piirkonnad (art 11)
saavad ERFilt spetsiifilist rahastamist eesmärgiga integreerida nad siseturgu ja võtta arvesse 
nende spetsiifilisi piiranguid2. 0,42% ühtlustamiseesmärgile määratud eelarvest on seega 
määratud äärepoolseimatele piirkondadele.

Sarnaselt ERFi-poolse rahastamise piirmääradele on määratletud ka ERFi-poolne 
lisarahastamine3: ühtlustamis- ja konkurentsivõime eesmärkide raames toimuv 
piirkondadevahelise koostööga seotud tegevuste lisarahastamine kuni 10% ulatuses; 
konkurentsivõime eesmärgi raames ebasoodsate looduslike tingimustega, hõreda või väga 
hõreda rahvastikutihedusega ja kuni 30. aprillini 2004. aastal välispiirideks olnud piirkondade 
lisarahastamine 5% ulatuses. Nimetatud erinevate piirkondade lisarahastamine on 
kumulatiivne ühendusepoolse 60%-lise rahastamise piires. 

Artiklis 7 välistatakse ERFi-poolne järgmiste kategooriate rahastamine: käibemaks, 
laenuintressid, maaost (kui summa ületab 10% asjassepuutuva tehingu abikõlblikest 
kulutustest), elamumajandus ja tuumaelektrijaamade tegevuse lõpetamine.

• ERFi vahendite määramine

ERFi vahendite määramine ajavahemikuks 2007–2013

Summa miljardites 
eurodes

eesmärgi 
%

Ühtlustamiseesmärk:
– piirkonnad, mille sisetoodangu koguprodukt on väiksem kui 75%-i 

ühenduse keskmisest sisetoodangu koguproduktist: ERF ja ESF
– statistiline mõju: ERF ja ESF
– Ühtekuuluvusfond

264

178.9
22.1

62.99

67.8%
8.4%
23.8%

Regionaalse konkurentsivõime ja tööhõive eesmärk:
– ühtlustamiseesmärgi alla mitte kuuluvad piirkonnad: ERF ja ESF

– Phasing-in: ERF ja ESF

57.9
48.3

ehk 24,15 ERFile
9.5

83.4%

16.6%

Euroopa territoriaalne koostöö: 

– ERF 13.2

  
1 Artikkel 10, KOM (2004) 495.
2 Artikkel 11, KOM (2004) 495.
3 Artikli 52 lõige 1, KOM (2004) 492.
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Märkused ja ettepanekud

Euroopa Komisjoni ettepanekuga suudeti tõhusalt ja tasakaalustatult põimida
ühtekuuluvuspoliitika Lissaboni ja Göteborgi prioriteetidega  (nimelt: konkurentsivõime, 
juurdepääs, tööhõive ja sotsiaalne integratsioon, keskkonnakaitse ning riskiennetamine).
Artiklite 4, 5 ja 6 sõnastamisega luuakse ERFi sekkumisteemade ja -valdkondade kogum, mis 
näib olevat ühtne ERFi eesmärkidega.
Kasulik on mõnede põhimõtete meeldetuletamine ja tugevdamine, nagu näiteks sekkumiste 
koondumine, täiendavus ja partnerlus.

Järgmised teemad väärivad sellegipoolest süvendamist.

• Linna-dimensioon

Olgugi et linna-valdkonnale eraldatud vahendid on palju suuremad kui algatusele URBAN 
eraldatud vahendid (ajavahemikuks 2000–2006 on URBANile eraldatud 739 miljonit eurot), 
näib meile, et linna-dimensiooniga tuleb rohkem arvestada seoses asjaoluga, et uued projektid 
puudutavad suurt hulka linnakodanikke. Seetõttu soovib raportöör linna-poliitika suuremat 
tugevdamist järgmiste aspektide abil:

• iga liikmesriigi poolt rakenduskavade raames linna-dimensioonile määratud vahendite 
kohustusliku miinimumsumma kehtestamine;

• seoses linna-valdkondadega ERFi sekkumise ulatuse suurendamine ESFi poolt 
rahastatavate meetmete puhul, mis ulatub praegu Euroopa Komisjoni ettepaneku 
kohaselt 10%-ni (artikli 8 lõige 2). See võimaldaks linnadel paindlikumalt sõnastada 
sobivad meetmed kohalike muutustega tegelemiseks;

• kohalike omavalitsuste suurem kaasamine riiklike strateegiliste viidete raamistiku 
ettevalmistamisse, järgides partnerluspõhimõtet;

• suurte linnade kaasamine kõikidesse ERFi poolt rahastatavatesse prioriteetidesse. 
Käesoleva ettepanekuga jäetakse suured linnad ERFi prioriteete sätestava artikli 5 
lõikes 3 välja üldise majandushuvi alla kuuluvale telekommunikatsioonile ja 
transporditeenustele keskendunud projektidest. Võttes arvesse nende võtmepanust 
piirkondlikku arengusse, usub raportöör, et ka suured linnad peaksid olema kaasatud 
ERFi prioriteetidesse.

• Puudega inimesed

Raportöör nõustub, et ERF peaks olema põhiline puudega inimeste sotsiaalse tõrjutuse 
vähendamise ja leevendamise vahend kõigis eluvaldkondades. Selleks, et tagada, et 
struktuurifondid ei viiks edaspidi puudega inimeste juurdepääsupiirangute loomiseni, esitame 
järgmised soovitused: 

• selge viide, millega puudega inimeste juurdepääsunõuded seotakse vahendite 
määramisega. Eriti tuleks kaaluda juurdepääsukriteeriumi lisamist ERFi poolt 
rahastatavatesse linnaarengu projektidesse;
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• puudega inimeste kaupadele ja teenustele ning tehiskeskkonnale juurdepääsu 
takistuste eemaldamise spetsiifilise kohustuse lisamine artiklisse 2, milles 
sätestatakse ERFi eesmärk.  

• Keskkond

ERFi määruse eelnõus sätestatakse mõned rahastamise võimalused kolme järgmise eesmärgi 
raames: bioloogilise mitmekesisuse ja looduskaitse edendamine (ühtekuuluvuseesmärk) ning 
programmiga Natura 2000 seotud infrastruktuuri arendamine (piirkondliku konkurentsivõime 
eesmärk). Nimetatud selged viited bioloogilisele mitmekesisusele ja programmile Natura 
2000 tuleb heaks kiita. 

Ühtekuuluvuspoliitika keskkonnategurite tugevdamiseks tuleb teha selgeid viiteid 
keskkonnakaitsele ja edendamisele kõikides seonduvates artiklites.  

Raportööri arvates on viide "säästvale majandusarengule" artikli 5 lõikes 2 küsitav, kuna 
programmi Natura 2000 raames toimuv investeerimine ei tohiks luua mitte ainult otsest 
majanduskasu, vaid ka laiemat kasu üldsusele, nagu näiteks tervisele ja haridusele. Nimetatud 
põhimõtte kajastamiseks oleks kohasem kasutada "säästva majandusarengu" asemel mõistet 
"säästev areng". 

• Territoriaalse koostöö eesmärk

Nimetatud uuele eesmärgile on eraldatud 13,2 miljardit eurot. Euroopa Komisjon tegi 
ettepaneku jaotada nimetatud summa võrdselt piiriülese ja riikidevahelise koostöö vahel. 
Teatud liikmesriigid soovivad tõsta piiriülesele koostööle eraldatud summat riikidevahelise 
koostöö arvel. 
Raportöör toetab Euroopa Komisjoni seisukohta, et piiriülesele ja riikidevahelisele koostööle 
eraldatud summad peavad olema jaotatud võrdselt. Algatusele INTERREG eraldatud rahaliste 
vahendite (4,875 miljardit eurot) võrdlemisel edaspidi piiriülesele koostööle eraldatud 
vahenditega tuleb märkida, et viimaseid on arvestatavalt tõstetud.

• Arutelu finantsperspektiivide üle

Seoses finantsperspektiivide üle toimuva aruteluga, millest sõltub ühtekuuluvuspoliitika 
tulevik, rõhutab raportöör Euroopa Komisjoni ettepaneku tähtsust toetada liidu sisetoodangu 
koguproduktist moodustavat 1,24%-list määra.  Asutamislepingu artiklis 158 sätestatud 
eesmärkide valguses on nimetatud punkt oluline, et tagada tugev ja adekvaatsete rahaliste 
vahenditega toetatud Euroopa regionaalpoliitika.


