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LÜHIKE SELGITUS

Teie koostaja tervitab Euroopa Komisjoni poolt esitatud ettepanekuid kavandamisperioodi 
(2007–2013) ühtekuuluvuspoliitika programmide järgmise põlvkonna kohta. Ta nõustub 
selliste Euroopa Komisjoni selgesõnaliste strateegiliste eesmärkidega nagu vahendite 
koondamine, lihtsustamine ja detsentraliseerimine, strateegilisem suundumus liidu 
prioriteetidele, lihtsustatud kavandamissüsteem jne.

Käesoleva ettepaneku keskkonnamõju hindamiseks võttis Teie koostaja arvesse mitte üksnes 
nõukogu määruse ettepanekut, millega kehtestatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi, 
Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi üldsätted (KOM(2004)0492), vaid ka fondile 
omaste määruste eelnõusid (KOM(2004)0493, KOM(2004)0494 ja KOM(2004)0495).

Teie koostaja tunneb, et EL vajab kogu struktuurifondide ja ühtekuuluvusfondi kavandamis-
ja rakendamissüsteemile veelgi paindlikumat lähenemist, et parandada Euroopa 
konkurentsivõimet ja saavutada Lissabonis ja Göteborgis sätestatud eesmärgid. Ta toetab 
edasisi meetmeid, mis vähendaksid halduskoormat ja suurendaksid nii rakendussüsteemi 
tulemuslikkust kui ka tõhusust. Need meetmed tõhustaksid ka kõikide abi saavate riikide ja 
piirkondade suutlikkust toetust vastu võtta ning annaksid seega tõuke kogu ELi 
majandusarengule. Samal põhjusel tuleks samuti piisavalt arvesse võtta uute liikmesriikide 
konkreetseid arenguvajadusi.

Ühtekuuluvusfondi tõhusa kasutamise hõlbustamiseks on oluline ja tuleks tervitada 
abikõlblikkuse laiendamist uutesse valdkondadesse sellise säästva arengu toetamisel nagu 
energiatõhusus, taastuv energia ja CO2 sidumine või puhas linnatransport ja säästev 
ühistransport. Lisaks sellele tuleks ka ühtekuuluvusfondi rahalised vahendid suunata valglate 
veemajandusse ja eriti üleujutuste vastu kindlustamise programmidega seotud
programmidesse.

Teine tähtis seisukoht ühtekuuluvusfondi kohta on n+2 reegli kasutuselevõtmine ja sellest 
tulenev automaatne kohustustest vabastamine. Teie koostaja seisukohast põhjustaks see 
tõsiseid puudusi nii kavandamis- kui ka rakendamisetappidel, eelkõige ulatuslike 
keskkonnaprojektide (nt kahjustuste leevendamine, reoveepuhastus, joogivee parandamine või 
jäätmekäitlus) või infrastruktuuriprojektide puhul, kui projektide ettevalmistamine ja 
rakendamine võtab kauem aega, mõnikord mitu aastat. Ühtekuuluvusfondi puhul, mis toetab 
olulist hulka keskkonnaprojekte, tuleks n+2 reegli suhtes säilitada kehtivad eeskirjad. Lisaks 
sellele usub Teie koostaja, et kohustusest vabastatud fonde ei tuleks ära kaotada, vaid neid 
tuleks uute projektide puhul uuesti kasutada.

Järgmisel kavandamisperioodil kohaldatakse strateegilise keskkonnamõju hindamist käsitleva 
direktiiviga (SEA direktiiv) (2001/42/EÜ) ette nähtud kõikide kavade ja programmide suhtes 
strateegilisi keskkonnamõjude hindamisi. Teie koostaja seisukohast peaks Euroopa Komisjon 
esitama suunised selle kohta, kuidas viia läbi struktuurifondide ja ühtekuuluvusfondi kavade 
ja programmide strateegilisi keskkonnamõju hindamisi SEA direktiivi nõuete kohaselt. 
Süstemaatilise ja korrektse kohaldamise puhul oleks strateegiline keskkonnamõju hindamine 
võimas vahend keskkonda kahjustavate projektide ohu vähendamisel.

Euroopa Komisjon tegi keskkonnaprojektide puhul ettepaneku erinevaks piirmääraks. 
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Sellisele diskrimineerivale käsitlemisele ei ole veenvat põhjendust: suurprojektid eeldavad 
rohkemate (tihti kulukate) dokumentide (nt täielik kulude-tulude analüüs) ettevalmistamist ja 
tõenäolisemalt lükatakse need projektid edasi, kuna need vajavad Euroopa Komisjoni 
heakskiitu. Sama piirmäära kohaldatakse kõikide projektide suhtes keskkonnaprojektide 
diskrimineerimise ärahoidmiseks, kui põhjendus ja võimalikud tulud on küllaltki ilmsed.

Selleks, et tõhustada suutlikkust toetust vastu võtta, vältides ebavajalikke kohustustest 
vabastamisi, tuleks rõhutada kolme punkti. Esiteks on otsustav eelrahastamise tase, kuna see 
toetab suuresti meetmeprogrammide kiiret alustamist, eriti keskkonna valdkonnas. Seetõttu 
oleks eluliselt oluline teha projekti tasandil ettemakse, eriti rahaliselt nõrkade abisaajate 
puhul. Teie koostaja propageerib seega ühtlustatud 10%-list ülemmäära kõikide fondide 
puhul, selle asemel, et eristada struktuurifonde ja ühtekuuluvusfondi (7% esimese puhul ka 
10% viimase puhul). Teiseks on vaja ka paindlikumaid kavandamiseeskirju, mis käsitlevad 
edaspidiseid võimalikke vahendite ümberjaotamisi projektide ja prioriteetide vahel. 
Kolmandaks ei näi rahuldavat Euroopa Komisjoni poolt võetud lähenemine, milles 
käsitletakse ühest fondist rahastamist (monofund approach) ja mis seab 5%-lise ülempiiri 
erinevate fondide vahelisele ristrahastamisele. Teie koostaja seisukohast tuleks nimetatud 
suhtarvu suurendada vähemalt 20%-ni, et võimaldada liikmesriikide asutustel kasutamata 
summad ühest fondist teise ümber suunata.

Abikõlblike kulutuste eeskirju käsitleva konkreetsema punkti osas tunnistatakse määruse 
eelnõus käibemaks ERDFist (ja ühtekuuluvusfondist) rahastamise tingimustele mittevastavaks 
kõikidel juhtudel, olenemata sellest, kas see on hüvitatav või mitte. Sellest tulenevalt 
vähendatakse tegelikku toetusmäära uute käibemaksu abikõlblikkuse eeskirjade jõustumise 
järel kohaldatava käibemaksu võrra, mis faktiliselt tähendab, et suurendatakse riikliku 
kaasrahastamise taset. Seda arvesse võttes arvab Teie koostaja, et tuleks säilitada kehtivaid 
käibemaksu abikõlblikkuse eeskirju järgmise kavandamisperioodi jaoks. Hüvitamatu 
käibemaks peaks seetõttu jätkuvalt vastama ERDFi toetuste tingimustele, näiteks Euroopa 
Sotsiaalfondi puhul. On väga tähtis, et eeskirjad kõikide fondide puhul oleksid samasugused.

“Saastaja maksab” põhimõtte puhul nõuavad keskkonnaalased projektid infrastruktuuri 
kasutajatele kehtestatud tariife. Samal ajal vähendatakse kaasrahastamist kooskõlas 
infrastruktuuriprojekti tulevaste hinnanguliste tuludega. Selline kombinatsioon viib 
ebasoovitava soodustuste mittevastavuseni, kuna “saastaja maksab” põhimõtte parema 
rakendamise puhul (s.t kasutajaid maksustatakse keskkonnakulutuste kõrgema 
protsendimääraga) kohaldatakse antud projekti puhul madalamat kaasrahastamist. Probleemi 
käsitlemiseks pakkus Euroopa Komisjon keskkonnaprojektide puhul nimetatud uue 
kavandamisperioodi jaoks välja erineva, soodsama kaasrahastamise arvutamise eeskirja. Uue 
määruse sätted on nimetatud aspekti osas siiski ebaselged ja on ebakindel, kas muudetud 
eeskirja saaks kohaldada uue määruse alusel.

Lõpuks peaks Euroopa Komisjon tagama ka, et struktuurifondid ja ühtekuuluvusfond 
kaasrahastavad bioloogiliselt mitmekesiste alade, eelkõige Natura 2000 võrgustiku säilitamist, 
majandamist ja säästvat arengut.

MUUDATUSETTEPANEKUD
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Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval 
regionaalarengukomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

1. tervitab korduvaid viiteid ühenduse säästva arengu, eriti Göteborgis määratletud 
keskkonnamõõtme prioriteetidele, kui ka ühtekuuluvuspoliitika, Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondi (EAFRD) ja Euroopa Kalandusfondi (EFF) rahastamisliikide 
kooskõlastamise rõhutamist;

2. on seisukohal, et liikmesriikide poolt määruse kohaselt esitatud raportites tuleks hinnata 
fondide toetust Euroopa Säästva Arengu Strateegia (EU SDS) eesmärkidele, et hinnata 
edusamme säästva arengu strateegia eesmärkide suunas;

3. nõustub Euroopa Komisjoni seisukohaga, et on oluline, et fondide, EAFRD ja EFF poolt 
toetatud tegevused moodustavad osa integreeritud tegevusplaanist;

4. rõhutab vajadust paindlikumate kavandamiseeskirjade järele, pidades eriti silmas 
võimalikke edaspidiseid vahendite ümberjaotamisi projektide ja prioriteetide vahel 
kooskõlas rakendamise tulemuslikkusega;

5. tervitab kinnitust, et strateegiliste suuniste, riiklike strateegiliste tugiraamistike ja 
meetmeprogrammide hindamisel tuleb võtta arvesse strateegilise keskkonnamõju 
hindamist (Strategic Environmental Assessment – SEA) ja keskkonnamõju hindamist 
(Environmental Impact Assessment – EIA) käsitlevate õigusaktide nõudeid;

6. leiab, et liikmesriigid peaksid täpsustama riiklike strateegiliste tugiraamistike ja 
meetmeprogrammide strateegilise keskkonnamõju hindamise korra ning tagama 
õigeaegselt peamiste infrastruktuuriprojektide keskkonnamõju hindamised;

7. rõhutab, et tuleks kehtestada kõikide peamiste projektide jaoks 50 miljoni euro suurune 
võrdne piirmäär;

8. kinnitab, et Euroopa Komisjoni poolt võetud lähenemise puhul, milles käsitletakse ühest 
fondist rahastamist (monofund approach), tuleks suurendada erinevate fondide vahelise 
ristfinantseerimise suhet vähemalt 20%;

9. usub, et “saastaja maksab” põhimõtte kohaldamisel tuleks tulu andvate projektide puhul 
kõlbliku kaasrahastamise arvutamise eeskirjades premeerida (motiveerida) projekti 
edendajaid seoses kohaldatava põhimõtte ulatusega;

10. on seisukohal, et tehnilise abi korral peaksid fondid samuti toetama struktuurifondide 
partnerluses osalevate valitsusväliste organisatsioonide võime suurendamist;

11. leiab, et hüvitamatu käibemaks peaks vastama siiski kõikide fondide toetustele, mitte 
üksnes Euroopa Sotsiaalfondi toetustele;

12. rõhutab, et eelrahastamise tase on oluline, eriti keskkonna valdkonnas, ja soovitab ühtset 
10%-list piirmäära kõikide fondide puhul;
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13 rõhutab, et automaatse kohustustest vabastamise puhul tuleks tunnustada ja leevendada 
n+2 reegli mõningaid kahjustavaid mõjusid ja et seetõttu tuleks alal hoida 
ühtekuuluvusfondi praegused eeskirjad ja tuleks ühtekuuluvuspoliitika raames uuesti 
kasutada n+2 reegli kohaseid summasid;

14. kutsub Euroopa Komisjoni üles tagama, et struktuurifondid ja ühtekuuluvusfond 
kaasrahastavad bioloogiliselt mitmekesiste alade, eelkõige Natura 2000 võrgustiku 
säilitamist, majandamist ja säästvat arengut;

15. on seisukohal, et Euroopa Sotsiaalfond peaks toetama keskkonnakaitsealase 
kvalifikatsiooniga erialatöötajate täiendkoolitamist.


