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1. Ajalugu

Ühtekuuluvusfond1 asutati Maastrichti lepinguga 1993. aastal majandus- ja rahaliidu 
ettevalmistamise raames. Majandus- ja rahaliidus osalemiseks peavad liikmesriigid 
vähendama riigieelarve puudujääki ja hoidma riigivõlga kontrolli all. Teisalt peavad kõige 
vaesemad riigid tegema suuri investeeringuid, et jõuda järele enam arenenud naabritele ja 
suurendada oma kasvusuutlikkust. Ühtekuuluvusfond asutati eesmärgiga võimaldada kõige 
vaesematel riikidel küündida lähenemiskriteeriumiteni, jätkates Ühtekuuluvusfondilt saadud 
toetuse abil investeerimist infrastruktuuri.

EÜ asutamislepingu artikli 161 teises lõigus nähakse ette, et "(...)Ühtekuuluvusfond annab 
rahalist abi keskkonnaprojektidele ning üleeuroopaliste võrkude projektidele transpordi 
infrastruktuuri valdkonnas".
Eesmärgiks on seega asutada fond, mis täiendaks ühenduse muid regionaalarengu vahendeid 
keskkonna ja ühistranspordi infrastruktuuri valdkonnas, et edendada majanduslikku ja 
sotsiaalset ühtekuuluvust ning solidaarsust liikmesriikide vahel.

Euroopa Parlament on Ühtekuuluvusfondi ja selle panust Euroopa majanduskasvu alati 
tähtsaks pidanud.

Abikõlblikud on ainult need liikmesriigid, kelle rahvamajanduse kogutulu on vähem kui 90% 
liidu keskmisest ning kes on EÜ asutamislepingu artiklis 104 näidatud majanduslike 
lähenemiskriteeriumite täitmiseks rakendanud eraldi programmi.

Alates ELi laienemisest 1. mail 2004 on Ühtekuuluvusfondi vahenditest perioodil 2000–2006 
õigus abi saada kümnel uuel liikmesriigil ning kolmel 15 liikmesriigiga ELis abi saanud riigil 
(Hispaania, Portugal ja Kreeka). Alates 1. maist 2004 ei saa enam abi Iirimaa. Vastavalt 
Euroopa Komisjoni (Eurostat) prognoosile ei vasta Hispaania alates 1. jaanuarist 2007 
Ühtekuuluvusfondist abi saamise kriteeriumitele.

2. Ühtekuuluvusfondi asutamist käsitleva nõukogu määruse ettepaneku tutvustus

Kolmandas raportis majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse kohta2 ning ettepanekus 
reformida ühtekuuluvuspoliitikat üldise määrusega3 nägi Euroopa Komisjon ette, et 
ajavahemikus 2007–2013 tuleb ühtekuuluvuspoliitika prioriteediks pidada kolme põhilist 
eesmärki: lähenemist, konkurentsivõimet ja koostööd.
Määrusega, millega asutatakse Ühtekuuluvusfond, täiendatakse struktuuri- ja 
ühtekuuluvusfonde käsitlevaid üldisi sätteid.
Käesoleva määruse eesmärk on täpsustada Ühtekuuluvusfondi missiooni ja kohaldamise 
korda, eriti fondi kohaldamisala ja tingimusliku abi osas.
Euroopa Komisjon tegi ettepaneku, et Ühtekuuluvusfondile ajavahemikuks 2007–2013 

  
1 Määrus (EÜ) nr 1164/94, mida muudeti määrustega (EÜ) nr 1264/1999 ja (EÜ) nr 1265/99.
2 Euroopa Komisjoni teatis. Euroopa Komisjoni teatis. Kolmas raport majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse 
kohta. KOM(2004)107 lõplik, 17.2.2004.
3 KOM (2004) 492.
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eraldataks 62,99 miljardit eurot, millest 23,86% eraldataks lähenemiseesmärgile1; tegemist on 
Ühtekuuluvusfondi vahendite märkimisväärse suurenemisega võrreldes 18 miljardi euroga 
ajavahemikus 2000–2006.

Sobivus Ühtekuuluvusfondilt abi saamiseks (üldsätteid kehtestava määruse ettepaneku 
artikli 5 lõige 32)
Nagu ka ajavahemikus 2000–2006, on abikõlblikud ainult need liikmesriigid, kelle 
rahvamajanduse kogutulu on vähem kui 90% liidu keskmisest ning kes on EÜ 
asutamislepingu artiklis 104 näidatud majanduslike lähenemiskriteeriumite täitmiseks 
rakendanud eraldi programmi. Nimetatud kriteeriumid on järgmised:
– riiklike kulutuste kontrolli all hoidmine: liikmesriik ei saa Ühtekuuluvusfondi abi, kui 
riigieelarve puudujääk on ülemäärane (üle 3% SKTst),
– majandus- ja rahaliidu raames sätestatud majanduslike lähenemiskriteeriumitest 
kinnipidamine (stabiilsuse ja kasvu pakt).

Abi kohaldamisala (käesoleva määruse artikkel 2)
Üleeuroopalised transpordivõrgud, eelkõige Euroopa tähtsusega projektid ja keskkonnaga 
seotud infrastruktuurid on Ühtekuuluvusfondi tegevuses prioriteetsed. Määrusega kaasnev 
uuendus on Ühtekuuluvusfondi osaluse suurenemine säästvas arengus, mis on kooskõlas 
Göteborgi prioriteetidega. Seega on võimalik rahastada transpordialaseid projekte, mis ei ole 
seotud üleeuroopaliste võrkudega, kuid hõlmavad raudteid, sisevee- ja mereteid, 
ühendvedudega seotud programme ja säästvat linnatransporti ning soodustavad 
keskkonnasäästlikku arengut, nagu energiatõhususe ja taastuva energia peamised valdkonnad.

Ühtekuuluvusfondi tingimuslik abi (käesoleva määruse artikkel 4)
Lubatud eelarvepuudujäägi ületamisel peatatakse praeguse süsteemi kohaselt 
makseassigneeringute väljamaksmine ning käimasolevad projektid katkestatakse seega 
otsekohe.
Uue määruse kohaselt aga peatataks eelarvepuudujäägi ületamise korral ainult kulukohustuste 
assigneeringud alates järgneva aasta 1. jaanuarist, tingimusel et asjaomane liikmesriik ei ole 
võtnud tõhusaid meetmeid pärast seda, kui nõukogu oli ülemäärase eelarvepuudujäägi 
tuvastanud. Kulukohustuste peatamine toob kaasa tulevaste projektide tühistamise, mitte aga 
käimasolevate projektide peatamist. Fondi rahalise abi peatamine lõppeb, kui nõukogu 
samadel tingimustel täheldab, et asjaomane liikmesriik on võtnud tõhusaid 
parandusmeetmeid, mille tulemusena saavutatakse uuesti asutamislepingu ja nõukogu 
otsustega kooskõlas olev olukord.

Lihtsustamine (üldsätete kehtestamist käsitleva  määruse ettepaneku artiklid 33 ja 38)
Regionaalpoliitika rakendamise lihtsustamise raames moodustab Ühtekuuluvusfondi tegevus 
praegu osa struktuurifondi mitmeaastasest kavandamisest ning selle suhtes kohaldatakse samu 
üldisi põhimõtteid3 nagu struktuurifondi puhul.
Tulevikus osaleb Ühtekuuluvusfond koos ERFga (Euroopa Regionaalarengu Fond) 

  
1 Esimese eesmärgi, lähenemise täitmiseks on eraldatud 78,5% kolmele eesmärgile eraldatud vahenditest, s.o 264 
miljardit eurot. 17,2% ehk 57,9 miljardit eurot eraldati teisele eesmärgile (piirkondlik konkurentsivõime ja 
tööhõive) ning 3,94% ehk 13,2 miljardit eurot kolmandale eesmärgile (Euroopa territoriaalne koostöö).
2 KOM (2004) 492.
3 Mitmeaastane kavandamine, partnerlus, hindamine, täiendavus, haldamine, abi kasutamise jälgimine ja 
hindamine, rahalised maksed ja finantskontroll, N+2-reegel.  
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mitmeaastastes investeerimisprogrammides, mida juhitakse detsentraliseeritult. Fondist 
rahastatakse prioriteetseid tegevusi, mitte ei pea Euroopa Komisjonile heakskiitmiseks 
esitama üksikuid projekte. Rahastatakse nn suurprojekte, mille kogumaksumus ületab 
keskkonnaalaste meetmete puhul 25 miljonit eurot ja teiste valdkondade puhul 50 miljonit 
eurot.

Ühenduse toetus ja eelfinantseerimine (üldsätteid kehtestava määruse ettepaneku 
artiklid 51 ja 81)
Programmi iga prioriteedi puhul on Ühtekuuluvusfondi toetus piiratud 85%-ga riiklikest 
kulutustest, mille üks rahastaja on Ühtekuuluvusfond. Pärast Euroopa Komisjoni otsust, 
millega kiidetakse heaks fondist rakenduskavale antav toetus, teeb komisjon liikmesriigi 
määratud asutusele eelmakse, mis moodustab 10,5% Ühtekuuluvusfondist kõnealusele 
rakenduskavale antavast toetusest.

3. Märkused ja ettepanekud

Programmitöö perioodiks 2007–2013 muutub oluliselt Ühtekuuluvusfondi rakendamine, mis 
tuleneb rakenduseeskirjade muutumisest ajavahemikus 1993–2003. 1999. aastal tõi 
Ühtekuuluvusfondi märkimisväärne reformimine kaasa fondi eeskirjade muutumise ja 
strateegilisema lähenemise rakendamise, samuti projektide tõhusama reguleerimise, 
haldamise ja finantskontrolli. Eelmistel aastatel on Ühtekuuluvusfondi eeskirjad olnud 
lähedased struktuurifondi eeskirjadele, mistõttu on Euroopa Komisjoni uues ettepanekus 
Ühtekuuluvusfondi ja struktuurifondi eeskirjad integreeritud. Taoline lihtsustamine peaks 
erinevate fondide haldamist märkimisväärselt tõhustama.
Siiski, arvestades praeguse perioodi probleeme ning toimimise tõhustamiseks tulevikus, on 
soovitatav Ühtekuuluvusfondi käsitlevasse määrusesse lisada selgesõnalised eeskirjad 
suurprojektide kohta (üldsätete kehtestamist käsitleva määruse ettepaneku artiklid 38–40), 
mis on Ühtekuuluvusfondi olulisim tegevusvaldkond. Samuti peaks käesolevas määruses 
sätestama tehnilise abi rahastamise (uuringud, hindamised, ekspertiisid, statistika jne), mille 
suhtes kohaldatakse üldsätete kehtestamist käsitleva määruse ettepaneku artiklit 43.

Keskkonna- ja transpordiinfrastruktuuride puhul juhitakse ajavahemikus 2007–2013 suurema 
sünergia saavutamiseks Ühtekuuluvusfondi ja ERFi ühtse programmitöö süsteemi alusel.
Suurprojektid, mille kogumaksumus ületab keskkonnaalaste meetmete puhul 25 miljonit eurot 
ja teiste valdkondade puhul 50 miljonit eurot, kiidab heaks igal üksikjuhul eraldi siiski 
Euroopa Komisjon, kuid neid rahastatakse nendega seotud programmide raames. Oleks 
soovitatav, et Ühtekuuluvusfond määratleks oma prioriteedid riikide osas eraldi ERFi 
prioriteetidest.

Ühtekuuluvusfondi vahendite suurenemine 18 miljardilt eurolt (ajavahemikuks 2000–2006) 
62,99 miljardi euroni on märkimisväärne, kuna fondilt hakkab abi saama üle poole 
liikmesriikidest. Ühtekuuluvusfondi tegevuse kohaldamisala laiendamine on osa Göteborgis 
määratletud säästva arengu eesmärgist ning võimaldab reageerida uute liikmesriikide 
olulistele rahastamisvajadustele keskkonna- ja transpordivaldkonnas. Ühenduse toetus tuleb 
tasakaalustatult jagada abikõlblike keskkonna- ja transpordisektorite vahel. Siiski on fondi 
tegevuse teatud paindlikkuse tagamiseks oluline kohanduda iga liikmesriigi vajadustega.

Käesoleva määruse artikli 3 lõikes 3 on sätestatud, et fondi vahenditest ei rahastata
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maaostuks tehtud kulutust, mis moodustab üle 10% asjakohase tehingu kogu abikõlblikust 
kulutusest. Siiski oleks oluline lisada paindlikkusklausel, mis võimaldaks teatud juhtudel teha 
mööndusi ning annaks abikõlblike kulutuste kindlaksmääramisel suurema paindlikkuse.

Euroopa Komisjoni ettepanekud lihtsustamiseks ja juhtimise tõhustamiseks on teretulnud 
muudatused. Ettepanekus näeb Euroopa Komisjon ette strateegilisemat kavandamist, mis 
peaks põhinema ühenduse strateegilistel suunistel ühtekuuluvuspoliitika alal ning Euroopa 
Komisjoni prioriteetidel ja uutel riiklikel strateegilistel tugiraamistikel. Need alusdokumendid 
asendavad praegusi ühenduse abi raamprogramme, ühtseid programmidokumente ning 
programmitäiendeid.
Vaatamata sellele oleks soovitatav programmitöö etapis koostada suunavate prioriteetide 
nimekiri, mille töötab välja Euroopa Komisjon ning mis aitaks kaasa projektide tulemuste 
kvaliteedile ja hindamisele ning ühenduse rahastamise tõhususele.

Lisatasude süsteem ühenduse kvaliteedi ja tulemuslikkuse reservi näol on ette nähtud ainult 
struktuurifondile (üldsätete kehtestamist käsitleva määruse ettepaneku artiklid 20, 48 ja 49).
Ühtekuuluvusfondi eesmärk erineb struktuurifondi eesmärgist. Selle eesmärk on asendada 
riiklikke eelarvelisi kulutusi, et toetada abisaava liikmesriigi projekte ilma sisemise 
piirkondliku eristamiseta. Ühtekuuluvusfondi tähtsus ajavahemikus 2007–2013 on äärmiselt 
suur, kuna pärast laienemist saab sellest fondist toetust enam kui pool liikmesriikidest; lisaks 
on ühenduse toetus kolm korda suurem kui eelmisel perioodil. Samuti on oluline, et 
Ühtekuuluvusfondi toetust majanduse ja sotsiaalse ühtekuuluvuse saavutamiseks hinnataks 
õiglaselt ning premeeritaks kõige suuremaid edusamme teinud liikmesriike.
Riikide ja nende piirkondade vahelise konkurentsi tekitamiseks näib olevat vajalik kehtestada 
lisatasude süsteem, mis põhineks kolmel peamisel kriteeriumil: esitatud ja lõpuleviidud 
projekti kvaliteet, abisaaja liikmesriigi suutlikkus Ühtekuuluvusfondi raha tulemuslikult 
kasutada ning projekti elluviimine. Lisatasude süsteemi raames võib kehtestada täiendavaid 
kriteeriume, nagu projektide riikidevaheline iseloom ja nende panus säästvasse arengusse,
naaberriikide vahelise koostöö ja kooskõlastamise tase transpordi- ja keskkonnaalase abi osas, 
projektide panus taastuvate energiaallikate kasutamisse või heitmete keskkonnasõbralikku 
käitlemisse.

Lähimuspõhimõtte kohaldamisega liigub ühtekuuluvuspoliitika praegu piirkondlike asutuste 
rolli järk-järgulise ja ajakohase tugevnemise suunas. Rakendamisjärgus ei pruugi kohaliku 
tasandi tehniline ja administratiivne võimekus siiski olla selle uue rolliga kooskõlas. Riiklike 
ja piirkondlike ametiasutuste abistamisel saadud vahendite tõhusamal haldamisel võivad 
osutuda kasulikuks teatud kaasnevad meetmed ja nn parima tava süsteemi kohaldamine.

N+2 reegli1 kohaldamine Ühtekuuluvusfondi suhtes, mille puhul kehtivad nüüdsest samad 
reeglid ERFi ja ESFiga, võimaldab Ühtekuuluvusfondi vahendeid kasutada kiiresti. Praeguse 
rahastamisperioodi kogemuse põhjal võib öelda, et tänu sellele reeglile on kujunenud teatud 
distsipliin struktuurifondi haldamisel ning projektide põhjalikul ja täpsel ettevalmistamisel.
Siiski on oluline tähelepanelikult jälgida, kuidas N+2 reeglit kohaldatakse Ühtekuuluvusfondi 
tegevuses, mis on iseloomult erinev struktuurifondi tegevusest.

  
1 Kulukohustuste võtmisele järgnenud kahe aasta jooksul kasutamata jäänud assigneeringud vabastatakse 
automaatselt (üldsätteid kehtestava määruse ettepaneku artiklid 92–96).
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Aruteludes Ühtekuuluvusfondi tuleviku üle on mõned inimesed pooldanud järk-järgulise 
kaotamise mehhanismi poolt, nagu on juba ette nähtud struktuurifondi puhul. Kuigi taolise 
mehhanismi rakendamisega kaasnevad olulised rahalised ja tehnilised raskused, oleks sobiv 
ka üleminekuabi andmine riikidele, kes laienemise statistilise mõju tulemusena ei saa enam 
Ühtekuuluvusfondilt abi.


