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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

otsese riigiabi kui regionaalarengu edendamise vahendi kohta
(2004/2255(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Komisjoni pöördumise eelnõud piirkondliku riigiabi suuniste 
kohta 2007.–2013. aastal;

– võttes arvesse komisjoni konkurentsipoliitika peadirektoraadi mitteametlikku dokumenti, 
mis on mõeldud arutamiseks liikmesriikide ekspertide esimesel mitmepoolsel kohtumisel;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 87 lõiget 3;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 158;

– võttes arvesse komisjoni teatist – kolmas aruanne majandusliku ja sotsiaalse 
ühtekuuluvuse kohta (KOM(2004)0107);

– võttes arvesse oma 22. aprilli 2004. aasta resolutsiooni majandusliku ja sotsiaalse 
ühtekuuluvuse kolmanda aruande kohta1;

– võttes arvesse Lissaboni strateegia eesmärke;

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu Barcelona ja Göteborgi kohtumiste järeldusi, eriti 
sätteid, mille kohaselt liikmesriigid nõustusid vähendama riigiabi taset Euroopa Liidus, 
piirdudes ühise huvi objektiks olevate teemadega, kaasa arvatud majanduslik ja sotsiaalne 
ühtekuuluvus;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse arengukomisjoni raportit (A6-0000/2005),

A. arvestades, et ühtekuuluvuspoliitika ja riigiabipoliitika teineteist vastastikku täiendavad 
ning et struktuurifonde käsitlevad määrused ja regionaalabi suunised peaksid olema 
võimalikult hästi kooskõlastatud;

B. arvestades, et riigiabi mõjutab Euroopa Liidu majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset 
ühtekuuluvust;

C. arvestades, et enamus liikmesriike on riigiabi vähendanud ja selle ELi strateegia kohaselt 
horisontaalsetele eesmärkidele ümber suunanud, kuid ümbersuunamine 
ühtekuuluvuseesmärkide poole on vähem märgatav, sest regionaalabi on vähenenud;

D. arvestades, et ühtekuuluvuse eesmärki tuleks tugevdada territoriaalse mõõtme 
tugevdamise teel;

  
1 ELT C 104 E/2004.
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E. arvestades, et teatavate ebasoodsas olukorras olevate piirkondade majandusliku arengu 
toetuseks mõeldud piirkondliku riigiabi juures peaks arvesse võtma antud piirkonna 
strateegilise majandusliku konkurentsivõime suurendamise vajadust;

F. arvestades, et komisjon peaks piirkondliku riigiabi mõju hindamisel arvesse võtma ka 
selle koguväärtust (elaniku kohta) igas konkreetses piirkonnas;

G. arvestades, et kuigi regionaalabi suunistega on reguleeritud ainult umbes 10% kogu 
riigiabist, võib riigiabi siiski anda positiivse tõuke mahajäänud piirkondade 
majandusarengule;

H. arvestades, et riigiabi andmine peaks olema täiesti läbipaistev, et see oleks õiglane vahend 
tasakaalustatud regionaalarengu tagamiseks ning võimaldaks analüüsida abi mõju ja 
rakendada paremini kulutustele vastava tulu põhimõtet;

I. arvestades, et riigiabi kriteeriumide määramisel ja mõju hindamisel tuleks kasutada 
mitmeid keerukaid ja täpseid regionaalarengu ning konkurentsivõime näitajaid, sealhulgas 
regioonile antud abi kogusummat;

J. arvestades, et majanduskasvu ja töökohtade loomise toetamine on piirkondliku abi 
peamine eesmärk,

1. tervitab komisjoni pöördumise eelnõud piirkondliku riigiabi suuniste kohta 2007.–2013. 
aastal, mille eesmärgiks on toetada kõige ebasoodsamas olukorras olevate piirkondade 
arengut; 

2. on veendunud, et õigluse põhimõtet silmas pidades peaks abi intensiivsuse ülemmäär 
artikli 87 lõike 3 punkti a esimeses kahes kategoorias jääma uuel programmitöö perioodil 
samaks nagu eelnenud, 2000.–2006. aasta perioodil;

3. tervitab ettepanekut, et kaugeimad piirkonnad omandaksid automaatselt artikli 87 lõike 3 
punktis a sätestatud staatuse ning et tuleks hoolikalt arvesse võtta konkreetseid 
piirkondlikke tingimusi;

4. rõhutab kõigi ühtekuuluvuse mõõtmete tähtsust ja nõuab, et kohast tähelepanu pöörataks 
maapiirkondadele, tööstuslikust üleminekust mõjutatud piirkondadele ning raskete ja 
püsivate ebasoodsate looduslike või demograafiliste tingimustega piirkondadele, nagu 
väga hõredalt asustatud põhjapoolseimad alad ning saared, piiriäärsed alad ja 
mägipiirkonnad;

5. tervitab statistilise efekti tõttu kannatavate piirkondade staatuse säilimist vastavalt artikli 
87 lõike 3 punktile a, nagu juba nõutud ülalmainitud kolmandas aruandes majandusliku ja 
sotsiaalse ühtekuuluvuse kohta, nii et neile tagatakse samasugune kohtlemine nagu 
struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi üldsätetes on lähenemiseesmärgi alla kuuluvatele 
piirkondadele vähemalt 30. jaanuarini 2009 ette nähtud;

6. toetab komisjoni kavatsust statistilise efekti tõttu kannatavate piirkondade olukord 2009. 
aastal läbi vaadata ja palub säilitada nende staatus artikli 87 lõike 3 punkti a alla kuuluvate 
piirkondadena, kui nende majanduslik olukord ELi keskmise SKT suhtes pole 2006. 
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aastaga võrreldes muutunud;

7. tunnustab komisjoni kavatsust kasutada abikõlblike piirkondade puhul, mille liikmesriigid 
artikli 87 lõike 3 punkti c alla kuuluvaks loevad, lisanäitajana tööhõive määra;

8. tervitab täiendavat abikõlblike piirkondade määramist artikli 87 lõike 3 punkti c staatuse 
saamiseks, kusjuures need piirkonnad hõlmavad 6,7 protsenti 25 liikmesriigiga ELi 
rahvastikust, vastavalt komisjoni määratud riiklikele piirmääradele ja arvestades ka 
piirkondade erinevusi tööpuuduse määra poolest;

9. kinnitab veel kord, et mööndusena artikli 87 lõike 3 punkti c alla kuuluvaks loetud 
piirkondlik abi peab kuuluma liikmesriikide sidusasse ja ühtsesse regionaalpoliitikasse;

10. palub komisjonil tagada, et piirkondade pädevad asutused saaksid partnerluse põhimõtet 
rakendades seada esikohale oma piirkonnale eriti olulisi investeerimisprojekte, nagu 
suuniste eelnõus öeldud;

11. tervitab komisjoni kavatsust rakendada täiendavat turvavõrku, nii et ükski liikmesriik ei 
kaotaks ajavahemikul 2000.–2006. üle 50 protsendi kaetud rahvastikust;

12. nõuab, et pärast uute piirkondliku abi suuniste (RAG) jõustumist kontrollitaks iga kolme 
aasta järel piirkondlikke majandusnäitajaid, pidades eriti silmas abi järkjärgulist 
lõpetamist, ning kontrollimise tulemuste põhjal ja vajaduse korral liigitataks piirkonnad 
vajatava abi intensiivsuse järgi uuesti ümber;

13. avaldab rahulolu komisjoni ettepanekuga lubada liikmesriikidel kasutada piirkondlikku 
riigiabi konkreetsete majandusprobleemide lahendamiseks, kaasa arvatud kohalikud 
piirkondlikud erinevused allpool NUTS III tasandit, mis väljenduvad SKT, suurenenud 
tööpuuduse või muude tunnustatud majandusnäitajate kaudu, võimaldades neil anda 
riigiabi ka suurtele ettevõtetele; tervitab sellega seoses sobivate soodustuste rakendamist 
VKEde puhul;

14. mõistab, et piisav tegevusabi püsivalt ebasoodsate looduslike või demograafiliste 
tingimustega piirkondadele on sobiv täiendus neile piirkondadele antavale 
investeerimisabile, ning tervitab paindlikkust, mida liikmesriikidele selles küsimuses 
pakutakse;

15. eeldab, et komisjon kaalub looduslikult, geograafiliselt või demograafiliselt ebasoodsas 
olukorras olevaile piirkondadele sobivate täiendavate tegevusabi summade võimaldamist;

16. tervitab asjaolu, et komisjon määras tõhusa maksimaalse abidiferentsiaali vähem toetust 
saavatele piirkondadele, millel on maismaapiir rohkem toetust saava piirkonnaga, 
vähendamata abi ülemmäära suuremat toetust saavates piirkondades;

17. peab kiiduväärseks, et komisjon võimaldab liikmesriikidel anda VKEdele piirkondliku abi 
raames märkimisväärseid lisasummasid;

18. on veendunud, et ka horisontaalse abi suunistes tuleb arvesse võtta territoriaalseid 
erinevusi, et mitte ohustada ühtekuuluvuse eesmärke;
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19. nõuab seetõttu tungivalt, et komisjon tõstaks täiendavalt riigiabi intensiivsust, et 
vaesemate riikide kasuks piirkondlikku komponenti arvesse võtta, juhul kui riigiabi 
antakse uute horisontaalse abi suuniste kohaselt; seda abisoodustust horisontaalse abi 
korral tuleks diferentseerida vastavalt piirkondliku abi intensiivsuse liigitusele, mis on 
toodud piirkondliku abi suuniste eelnõu artiklites 41–46;

20. toetab esialgse investeeringu määratlust, mille komisjon välja pakkus, ja eriti abikõlblike 
kulutuste eristust VKEde ja suurte ettevõtete vahel, nagu piirkondliku abi suuniste eelnõu 
artiklis 31 on sätestatud; 

21. tervitab komisjoni mööndust, et piirkondliku abi vormid võivad olla erinevad, ning palub 
komisjonil korraldada uuring, et selgitada, millist tüüpi riigiabi näib olevat piirkondliku 
arengu soodustamiseks kõige sobivam ning millega kaasneks kõige väiksem konkurentsi 
moonutamise oht;

22. tervitab komisjoni kavatsust nõuda, et abikõlblik immateriaalne vara peab jääma 
abikõlblikku piirkonda, mis tagatakse 2007.–2013. aasta abisuuniste eelnõu artiklis 53 
sätestatud tingimustega;

23. tervitab asjaolu, et ajutise ja väheneva tegevusabi andmine artikli 87 lõike 3 punkti a alla 
kuuluvatele piirkondadele on ka edaspidi lubatav, tingimusel, et see on suunatud selgelt 
määratletud probleemide lahendamisele piirkondlikus arengus ja on proportsionaalne;

24. tervitab asjaolu, et transpordi tegevusabi jääb endiselt lubatavaks kaugeimates ja väikese 
rahvastikutihedusega piirkondades, kui see vastab teatavatele objektiivsetele 
kriteeriumidele, mis on määratletud suuniste eelnõu artiklis 79;

25. teeb ettepaneku, et tegevusabi andmine oleks valikuliselt ja teatavatel tingimustel lubatav 
ka raskete ja püsivate ebasoodsate looduslike või demograafiliste tingimustega 
piirkondadele, nagu väga hõredalt asustatud põhjapoolseimad alad ning saared, piiriäärsed 
alad ja mägipiirkonnad;

26. teeb ettepaneku, et komisjon kehtestaks teatavatele suurte ettevõtete immateriaalsesse 
varasse investeerimise projektidele antava riigiabi maksimaalse protsendimäära, et piirata 
nende rahastamise maksimaalmäära koguinvesteeringute suhtes;

27. rõhutab, et riigiabiga toetatavate investeeringute säilitamise üldine nõue peaks olema 
kooskõlas struktuurifondide nõuetega;

28. tervitab asjaolu, et kohustus investeeringuid antud piirkonnas hoida on määratud üldjuhul 
vähemalt viieks aastaks ja et seda kohustust käsitletakse mõningase paindlikkusega, 
takistamata sisseseade väljavahetamist, mis on nende viie aasta jooksul kiirete 
tehnoloogiliste muutuste tõttu vananenud, tingimusel, et majandustegevus püsib 
kõnealuses piirkonnas;

29. võtab teadmiseks liikmesriikidele antud võimaluse VKEde puhul seda viieaastast perioodi 
investeeringu või loodud töökohtade säilitamiseks kuni kolme aastani lühendada;

30. nõuab tungivalt, et komisjon määratleks üksikasjalikud eeskirjad abi tagasinõudmiseks, 
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juhul kui neid kohustusi ei täideta;

31. rõhutab, et kõiki majandussektoreid tuleks kohelda võrdselt ning et tuleks säilitada kõigi 
asjakohaste õiguslike vahendite sidusus;

32. tervitab komisjoni kavatsust ühendada 2002. aasta mitut valdkonda hõlmava 
raamprogrammi (MSF-2002) sätted lihtsuse ja läbipaistvuse huvides 2007.–2013. aasta 
piirkondliku abi suunistega;

33. hoiatab, et komisjoni ettepanek lähtuda abi maksimaalse protsendimäära üle otsustamisel 
üldisest toetuste tasemest (erinevalt eelmisest perioodist, mil toetuse netoekvivalendi 
(NGE) valemi abil võeti arvesse erinevaid maksustamissüsteeme) võib suurendada 
erinevusi abi suuruses, mida firmad võivad erinevate liikmesriikide piirkondades saada, 
ega pea silmas ühtekuuluvuskriteeriume;

34. nõuab tungivalt, et komisjon kaaluks NGE valemi kasutamist selleks, et hinnata riigiabi 
tegelikku mõju piirkondlikule arengule;

35. tervitab komisjoni kavatsust laiendada grupierandeid, vabastades läbipaistvad piirkondliku 
investeerimisabi vormid etteteatamiskohustusest, ja soovitab, et grupierandite ülemmäära 
paikapanekul arvestataks inflatsiooniga;

36. eeldab, et komisjon muudab grupierandite eeskirjad lihtsaks ja läbipaistvaks, samas aga 
kehtestab vajaliku kontrollmehhanismi, et vältida nende erandite kuritarvitamist;

37 peab kiiduväärseks komisjoni kavatsust suurendada piirkondliku riigiabi läbipaistvust 
laienenud liidus, ja toetab kõigi huvitatud osaliste lihtsat juurdepääsu kõigi ELis 
rakendatavate piirkondliku abi kavade täielikule tekstile;

38. tänab komisjoni parlamendi seisukohtade arvessevõtmise eest konsultatsiooniperioodil, 
mille tulemusel koostati käesolevas resolutsioonis viidatud suuniste eelnõu;

39. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja 
regioonide komiteele.


