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ETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. nõustub komisjoniga, et on olemas tõsine vajadus riigiabi poliitika kõikehõlmava reformi 
järele;

2. kordab, et äärmiselt oluline on õiglane, tasakaalustatud, stabiilne ja prognoositav riigiabi 
andmise kord ELi tasandil, mis loob soodsa raamistiku regionaalarengu edendamiseks;

3. tervitab komisjoni kavatsust, mis on esitatud riigiabireformi kavas – ajakohastada riigiabi 
tavasid ja menetlusi;  

4. rõhutab vajadust vähendada bürokraatiat ja suurendada riigiabi eeskirjade ja menetluste 
läbipaistvust ja prognoositavust;

5. tervitab selles kontekstis komisjoni kavatsust tõsta de minimis piirmäärasid;

6. julgustab komisjoni kooskõlas Lissaboni strateegiaga põhjalikumalt ja üksikasjalikumalt 
hindama erinevaid riigiabi liike ja nende tõhusust, et saaks näidata, kas teatud abi vormid 
on kasulikumad kui teised, pidades silmas mõju regionaalarengule;

7. palub komisjonil, arvestades avaliku ja erasektori partnerlussuhete järjest suurenevat mõju 
infrastruktuuride loomisel vähemarenenud piirkondades, pöörata erilist tähelepanu riigiabi 
osutamise ning avaliku ja erasektori partnerlussuhete küsimusele ning seega pakkuda 
õigusalaseid suuniseid kõikides küsimustes, mis on seotud riigiabi eeskirjade 
kohaldatavusega selles kontekstis;

8. kutsub komisjoni üles andma olulisi piirkondlikke soodustusi riigiabi eeskirjades 
horisontaalses kontekstis;

9. palub komisjonil kohaldada riigiabi kavas esitatud põhimõtteid ka erieeskirjadele teatud 
sektorite puhul nagu põllumajandus, kalandus, söetootmine ja transport, mis on sageli 
koondunud piirkondadesse, mis on kõlblikud saama abi struktuurifondidest, ning tegema 
konkreetsemaid ettepanekuid nende erieeskirjade reformimiseks.
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SELGITAV MÄRKUS

Riigiabireformi kava 2005–2009 esitab riigiabi eeskirjade ja menetluste laiaulatusliku reformi 
juhtpõhimõtted järgmiseks viieks aastaks. Käesoleva üldise reformi eesmärgiks on rakendada 
Euroopa nõukogu “vähem, kuid paremini suunatud” riigiabi poliitikat.

Reformi neli põhilist elementi on:
1. vähem ja paremini suunatud riigiabi, mis selgelt täidab määratletud ühist huvi 

pakkuvaid eesmärke,
2. majanduslikum lähenemisviis, sealhulgas hinnang antava abi asjakohasuse ja 

proportsionaalsuse kohta,
3. tõhusamad menetlused ja jõustamine, parem prognoositavus, vähem bürokraatiat ja 

rohkem läbipaistvust
4. suurem Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide jagatud vastutuse tunnustus selles 

valdkonnas.
Tegevuskava esitab üldiselt järgmiste erinevate konkreetsete riigiabi eeskirjade eesmärgid ja 
peamised küsimused:

• riigiabi ja innovatsioon, teadus- ja arendustöö,

• riigiabi ja investeeringud inimressurssidesse,

• riigiabi ja üldist huvi majandushuvi pakkuvad teenused,

• grupierandid,

• piirkondliku abi suunised,

• keskkonnaabi suunised,
Lisaks tehakse mitmeid ettepanekuid riigiabi tavade ja menetluste ajakohastamise kohta.
Käesoleva riigiabi tegevuskava osaks saab praeguste piirkondliku abi suuniste reform, pidades 
silmas uute piirkondliku abi suuniste vastuvõtmist, mida kohaldatakse alates 2007. aastast ELi 
riigiabi korra üldises reformiprotsessis. Kõnealune dokument loob raamistiku horisontaalsete 
eeskirjade reformiks, mis täiendab riigiabi kasutamist vähearenenud, piirkondliku abi 
kõlblikes piirkondades.

Käesolevat dokumenti vaadeldakse konsulteerimisdokumendina ning kõiki sidusrühmi 
kutsutakse üles saatma oma märkusi Euroopa Komisjonile 2005. aasta septembriks.

Raportöör usub, et regionaalarengukomisjon peaks sellest võimalusest kinni haarama, et veel 
kord rõhutada oma seisukohta riigiabi kui regionaalarengut soodustava vahendi osas. Riigiabi 
mõju territoriaalsele ühtekuuluvusele ja riigiabi eraldamise viis toovad kaasa muutusi 
regionaalarengus.

Läbipaistvad ja prognoositavad menetlused ning riigiabist teavitamise tavad tagavad 
investoritele kindlustunde, aidates seeläbi kaasa investeerimisotsustele. Seega julgustab 
raportöör Euroopa Komisjoni tegema konkreetseid ettepanekuid, mis põhinevad kavas 
esitatud põhimõtetel ja ideedel menetluste läbipaistvuse ja prognoositavuse suurendamiseks.
Riigiabi teavitamise menetlused ei tohiks vähendada ettevõtete investeerimist 
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valdkondadesse, mille puhul nad võivad saada riigiabi. Internet võib olla oluline vahend 
läbipaistvuse suurendamisel ja edasiste menetluste kiirendamisel.

Lisaks tuleb minimeerida oht, et ollakse kohustatud maksma riigiabi tagasi selle 
ebaseadusliku eraldamise tõttu. Regionaalarengu puhul on vajalikud stabiilsed ja 
prognoositavad investeerimistingimused.
Samuti tuleb õiguskindlusetust vältida avaliku ja erasektori partnerlussuhete kontekstis.
Sellistel partnerlustel on regionaalarengule üha suurenev mõju. Suured 
infrastruktuuriprojektid transpordi, energia ja teabe valdkonnas sõltuvad üha rohkem avaliku 
ja erasektori partnerlusest, arvestades enamike liikmesriikide eelarveseisundit. Seega on 
oluline, et riigiabi eeskirjad avaliku ja erasektori partnerlussuhetega seotud avalike ressursside 
hindamiseks oleksid selged. Selles küsimuses peaks Euroopa Komisjon rohkem õigusalaseid 
juhiseid pakkuma.

Bürokraatia vähendamine on ettevõtlussõbralikuma õiguskeskkonna loomisel teine oluline 
tegur. Vähese tähtsusega abi piirmäära tõstmine on väga positiivne samm suure tähtsusega 
juhtumite menetluse vähendamisel.
Euroopa Komisjon on varem korduvalt rõhutanud, et riigiabi horisontaalsete suuniste reform 
täiendab piirkondliku abi suuniseid. Seega peavad majanduslikult mahajäänud piirkonnad 
saama eriti kasu horisontaalsest riigiabist. Kui uued horisontaalsed suunised, mida 
muudetakse nende paremaks kooskõlastamiseks Lissaboni strateegiaga, ei võta neid piirkondi 
piisavalt arvesse, tekib oht, et Lissaboni strateegia kahjustab ühtekuuluvuse eesmärke. Sellest 
tulenevalt usub raportöör, et horisontaalsetel eesmärkidel tuleks riigiabi eeskirjades olulised, 
diferentseeritud ja õiglased piirkondlikud soodustused tagada piirkondadele, mis on 
piirkondliku abi kõlblikud.
Tegevuskava ei käsitle erisektorite nagu põllumajanduse, kalanduse, söe tootmise ja 
transpordi eeskirjade reformi. Need sektorid mängivad sageli olulist rolli piirkondades, mis on 
kõlblikud saama abi struktuurifondidest. Seega on need eeskirjad väga olulised ka 
regionaalarengu seisukohalt. Euroopa Komisjon peaks kohaldama samu põhimõtteid nende 
erisektorite eeskirjadele ning viima sektoriomased eeskirjad kooskõlla kavas esitatud 
ideedega.
Lõpuks tervitab raportöör Euroopa Komisjoni kavatsust hinnata põhjalikumalt ja 
üksikasjalikumalt erinevat liiki riigiabi erinevat mõju seoses tõhususe ja 
konkurentsimoonutusega. Käesolev hinnang võib samuti anda mõned vihjed selle kohta, mis 
liiki riigiabi on regionaalarengule kõige kasulikum.


