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1 KOM (2004) 495 lõplik.
2 ELT C 255, 14.10.2005, lk 91.
3 ELT C 231, 20.9.2005, lk 19.
4 10805/05 CODEC 586 FSTR 50 REGIO 42 CADREFIN 143.

I. SISSEJUHATUS

1. Komisjon võttis 14. juulil 2004 vastu ettepaneku Euroopa Parlamendi ja nõukogu Euroopa 

Regionaalarengu Fondi käsitleva määruse kohta1.

2. Majandus- ja Sotsiaalkomitee võttis oma arvamuse vastu 6. aprillil 20052.

3. Regioonide Komitee võttis oma arvamuse vastu 13. aprillil 20053.

4. Euroopa Parlament võttis oma esimese lugemise arvamuse vastu 6. juulil 20054.

5. Nõukogu jõudis 5. mail 2006 ettepaneku suhtes poliitilisele kokkuleppele, eesmärgiga võtta 

vastu ühine seisukoht vastavalt asutamislepingu artiklile 251.

6. Nõukogu võttis 12. juunil 2006 ettepaneku suhtes vastu ühise seisukoha, mis on esitatud 

dokumendis 9059/06.

II. EESMÄRGID

7. EÜ asutamislepingu artiklis 158 sätestatakse ühenduse eesmärk edendada harmoonilist 

arengut ja artikliga 160 nähakse piirkondliku ebavõrdsuse korvamise toetamiseks ette 

Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF).

Ühenduse piirkondade vaheliste arengutasemete erinevus nõuab erisugust lähenemisviisi nii 

eelarvelises kui ka teematilises mõttes. Seepärast rakendab ERF erinevaid abinõusid olenevalt 

soodustatavast piirkonnast, keskendudes Lissabonis ja Göteborgis kindlaksmääratud 

ühenduse prioriteetidele.

Käesoleva määruse eesmärk on kindlaks määrata Euroopa Regionaalarengu Fondi ülesanded, 

fondist saadava abi ulatus ja abikõlblikkuse eeskirjad.
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III. ÜHINE SEISUKOHT

Üldist

8. Nõukogu nõustub komisjoni ettepaneku eesmärkidega, kuid püüdis mõningaid sätteid siiski 

parandada ning teha täiendusi. Enamikku neist kirjeldatakse allpool üksikasjalikult. Peamised 

neist käsitlevad järgmist:

- Käibemaks

Komisjon tegi ettepaneku muuta mittetagastatav käibemaks abikõlblikuks ainult 

Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) puhul. Euroopa Ülemkogu otsustas, et mittetagastatav 

käibemaks on ERFi, ESFi ja Ühtekuuluvusfondi eeskirjade alusel abikõlblik ainult 

nende liikmesriikide puhul, kelle sisemajanduse koguprodukt ei ületa 85% ELi 

keskmisest sisemajanduse koguproduktist. Euroopa Parlament taotles eespool 

nimetatud liikmesriikide grupi jaoks kehtestatud korra laiendamist kõikidele 

liikmesriikidele. Nõukogu otsustas Euroopa Parlamendi taotluse rahuldada ja laiendas 

mittetagastatava käibemaksu abikõlblikkust kõikidele liikmesriikidele.

- Eluase

Komisjoni ettepaneku kohaselt ei ole eluasemega seotud kulutused abikõlblikud. 

Euroopa Ülemkogu tegi ettepaneku muuta eluasemega seotud kulutused ERFi 

määruses abikõlblikuks liikmesriikide puhul, kelle sisemajanduse koguprodukt ei ületa 

85% ELi keskmisest sisemajanduse koguproduktist, kusjuures otsuse antud küsimuse 

kohta teevad komisjoni ettepaneku alusel nõukogu ja Euroopa Parlament. Seetõttu lisas 

nõukogu komisjoni soovitusel ühisesse seisukohta erisätte, milles võetakse arvesse 

Euroopa Parlamendi esimesel lugemisel esitatud muudatusettepanekuid ja muudetakse 

teatavatel eritingimustel eluasemega seotud kulutused eespool nimetatud liikmesriikide 

puhul abikõlblikuks (artikkel 7).
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- Piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive eesmärgi ulatuse laiendamine

Komisjon tegi ettepaneku ERFist toetuse saamiseks kõlblike tegevuste loetelu 

sulgemiseks artiklis 5 (piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive eesmärk). Nõukogu 

otsustas siiski laiendada nimetatud loetelu muudele tegevustele (sealhulgas enamikule 

Euroopa Parlamendi soovitatud tegevustele) ning mitte muuta loetelu lõplikuks. 

Seejuures võttis nõukogu siiski arvesse asjaolu, et liikmesriigid on kohustatud 

keskenduma Lissaboni strateegiaga seotud konkreetsetele prioriteetidele ning Euroopa 

Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi üldsätteid 

käsitlevasse nõukogu määrusesse pärast Euroopa Ülemkogu asjakohast soovitust 

lisatud nn näitlike sihtkulutuste abil on keskendumine teatud määral tagatud. Komisjonil 

ei olnud vastuväiteid sellisele põhjendusele.

9. Ettepaneku üksikasjaliku läbivaatamise käigus (2004. aasta juulist 2006. aasta maini) tehti 

mitmeid redaktsioonilisi parandusi, et muuta tekst selgemaks, lahendada õiguskeelelised 

küsimused ning tagada käesoleva määruse üldine sidusus ning paketti kuuluvate erinevate 

määruste vaheline sidusus. Nimetatud parandusi käesolevas märkuses ei mainita, välja 

arvatud juhul, kui need tulenevad Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutest.

10. Euroopa Parlament võttis 6. juuli 2005. aasta täiskogu hääletusel vastu 102 ettepaneku 

muudatusettepanekut, millest enamust on nõukogu ühises seisukohas kas täielikult, osaliselt 

või põhimõtteliselt arvestatud.
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11. Ühise seisukoha teksti õiguskeelelise viimistlemise käigus nummerdati osa põhjendusi ja 

artikleid ümber. Käesolevas dokumendis järgitakse ühises seisukohas kasutatud 

numeratsiooni, mistõttu see võib kohati erineda parlamendi arvamuses ja muudetud 

ettepanekus kasutatud numeratsioonist.

Põhjendused

12. Nõukogu muutis mitut komisjoni ettepanekus esitatud põhjendust ja lisas mõned uued, et 

kajastada määruse põhiosasse tehtud parandusi ja muudatusi. Seejuures võttis nõukogu 

täielikult või osaliselt või pärast ümbersõnastamist üle Euroopa Parlamendi 

muudatusettepanekud nr 1, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12 ja 14.

I peatükk – Üldsätted (artiklid 1–7)

13. Lisaks punktis 8 nimetatud olulistele muudatustele tegi nõukogu üldsätetes mitmeid 

muudatusi, mille sihiks on ERFi sekkumise iseärasuste parem tunnustamine kolme eesmärgi 

raames. Seetõttu lisas nõukogu mõned uued sekkumisvaldkonnad, sealhulgas suure osa 

Euroopa Parlamendi pakututest. Viimased nimetatakse edaspidi.

14. Artiklis 3 võttis nõukogu täielikult üle muudatusettepaneku nr 20 ning osaliselt 

muudatusettepanekud nr 21 (võrgustike loomine, koostöö ja kogemuste vahetamine) ja nr 22 

(meetmed sisaldavad ettevõtetele, eelkõige väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele 

(VKEd) antavaid toetusi ja neile pakutavaid teenuseid).

15. Lähenemise eesmärgile pühendatud artiklis 4 võttis nõukogu täielikult üle 

muudatusettepaneku nr 29.
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Osaliselt on üle võetud ka järgmised muudatusettepanekud: nr 25 (kohalike 

majandusstruktuuride lisamine ning püsivate töökohtade loomine ja säilitamine), nr 27 ja 28 

(viide Euroopa teadusuuringute alale ning avaliku ja erasektori partnerlusele), nr 30 

(kohalikud arendusalgatused ning abi struktuuridele, mis osutavad lähikonnas teenuseid uusi 

töökohti luues, kui sellised meetmed ei kuulu määruse (EÜ) nr …/… (ESF) 

reguleerimisalasse), nr 117/32 (veevarustus ning vee- ja jäätmemajandus, investeeringud 

NATURA 2000 aladesse), nr 34 võeti üle (uute, säästvamate turismivormide soodustamine)

ja laiendati oluliselt artikli 4 lõigetes 6 ja 7 (kultuur), nr 38 (viide kutseõppele).

Põhjaliku kaalumise järel ei saanud nõukogu üle võtta muudatusettepanekut nr 40, kuid 

komisjon lisas nõukogu istungi protokolli avalduse avaliku julgeoleku kohta.

16. Piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive eesmärgile pühendatud artiklis 5 võttis nõukogu 

täielikult üle parandusettepanekud nr 44 (paindlikkus järk-järgult liituvate piirkondade 

suhtes), 53 ja 60.

Nõukogu võttis osaliselt või sisuliselt üle järgmised muudatusettepanekud: nr 45 (kohalike 

vajadustega arvestamine), nr 46 (tööstuslike teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse 

edendamine, VKEd), nr 47 (VKEde rahastamisvõimaluste parandamine), nr 51 (viide 

kolmanda taseme haridusele ja teadusasutustele), nr 112 (tööstustegevuse käigus saastatud 

alad, bioloogilise mitmekesisuse ja programmiga NATURA 2000 seotud infrastruktuuri 

edendamine, kultuur ja turism), nr 59 (tõhusate energiahaldamissüsteemide väljatöötamine), 

nr 63 (radiaalühendused peamiste raudteeliinidega), nr 64 (tegevuskavade väljatöötamine 

väga väikestele ja käsitööndusettevõtetele).

17. Territoriaalse koostöö eesmärgile pühendatud artiklis 6 võttis nõukogu täielikult üle 

muudatusettepanekud nr 65 ja 67.

Osaliselt või sisuliselt võeti üle ka järgmised muudatusettepanekud: nr 68 (linna- ja 

maapiirkondade vaheliste sidemete toetamine), nr 72 (mittetäielik loetelu), nr 74 (põud), 

nr 80 (piirkondadevaheline koostöö, viide artiklile 8), nr 82 (eluasemega seotud kulutuste 

abikõlblikkus teatavatel tingimustel).



9059/4/06 REV 4 ADD 1 7
DG G I ET

II peatükk – Territooriumide eripära käsitlemise erisätted (artiklid 8–11)

18. Ühise seisukoha seda osa ei ole komisjoni ettepanekuga võrreldes põhjalikult muudetud. 

Seetõttu tulenevad peamised muudatused Euroopa Parlamendi soovitustest, eelkõige 

linnamõõtme tugevdamise osas.

Käesolevas peatükis kasutati osaliselt või sisuliselt ära Euroopa Parlamendi 

muudatusettepanekud nr 83 (peaaegu täielikult – jätkusuutlik linnaarendus ja majanduskasv, 

linnakeskkonna parandamine jne), nr 88 (viide asutamislepingule), nr 84 (rahastamisosaluse 

suurendamine), nr 89 ja 90 (artiklite 4 ja 5 loetelude täiendamine).

III peatükk – Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgiga seotud erisätted (artiklid 12–21)

19. Käesoleva peatüki puhul pidi nõukogu ühine seisukoht vastama konkreetsele nõudele 

kajastada üldmääruse vastavaid sätteid. Seetõttu viidi käesolevasse peatükki sisse nimetatud 

määruses tehtud parandused ja muudatused. Tihti tähendas sellise lähenemisviisi kasutamine 

komisjoni ettepaneku olulist ümbersõnastamist (sageli sisu säilitades) ning seetõttu jäeti 

kõrvale mitmed Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud, sest teksti ümbersõnastamise 

järel ei olnud need enam asjakohased. Sellest hoolimata oleks olnud võimalik täielikult üle 

võtta muudatusettepanekud nr 102 ja 108.
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IV. EUROOPA PARLAMENDI MUUDATUSETTEPANEKUD, MIDA EI OLE ÜLE 

VÕETUD

20. Põhjaliku kaalumise ja läbivaatamise järel ei saanud nõukogu üle võtta Euroopa Parlamendi 

muudatusettepanekuid nr 2, 6, 8, 9, 13/115, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 26, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 

42, 43, 47, 48, 52, 55, 58, 61, 66, 70 71 73, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 85, 87, 116, 91-101, 103, 

104, 105, 106, 107 ja 109.

21. Osa nimetatud muudatusettepanekutest jäeti välja selle tõttu, et need ei vastanud nõukogu 

määrusele, millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa 

Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta (näiteks muudatusettepanekud nr 16 ja 19, milles 

käsitleti piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive eesmärgi nimetuse muutmist). Teistel 

juhtudel (näiteks muudatusettepanekute nr 18, 85 ja 106 puhul) sõnastati tekst ümber 

selliselt, et muudatusettepanek sellesse enam ei sobinud. Muudatusettepanekute nr 31, 36, 91 

ja 103 puhul võttis nõukogu need üle horisontaalselt nõukogu määruses, millega nähakse ette 

üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi 

kohta. Teiste muudatusettepanekute puhul leidis nõukogu, et need laiendaksid liigselt 

määruse reguleerimisala (näiteks muudatusettepanekud nr 19, 24, 26, 33, 35, 37, 39, 42, 43, 

47, 48, 52, 55, 58, 61, 66, 70 71 73, 75, 76, 77, 78, 79 ja 81). Muudatusettepanekuid 91–101 

ei saanud üle võtta seepärast, et Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi kohase 

rakenduskava sisu peaks olema võimalikult sarnane kahe ülejäänud eesmärgi 

rakenduskavadega.
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V. JÄRELDUS

22. Nõukogu lisas märkimisväärse arvu Euroopa Parlamendi muudatusettepanekuid oma ühisesse 

seisukohta, mis on täielikult kooskõlas komisjoni ettepaneku eesmärkidega.

23. Ühist seisukohta läbivalt on nõukogu otsinud võimalusi mõistliku ja toimiva tasakaalu 

saavutamiseks sidusrühmade ja teiste asjaomaste osapoolte huvide vahel. Komisjon tunnustas 

nõukogu ühise seisukoha üldist tasakaalustatust ja seda kinnitas ka nõukogus 5. mail 2006 

saavutatud üksmeelne poliitiline kokkulepe.

___________________


