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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus (EÜ), millega muudetakse teatavate 
finantsjuhtimist käsitlevate sätete osas määrust (EÜ) nr 1083/2006, millega nähakse ette 
üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi 
kohta
(KOM(2008)0803 – 17575/2008 – C6-0027/2009 – 2008/0233(AVC))

(Nõusolekumenetlus)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu määrus (KOM(2008)0803 – 17575/2008);

– võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt EÜ asutamislepingu 
artikli 161 lõikele 3 (C6-0027/2009);

– võttes arvesse kodukorra artikli 75 lõiget 1;

– võttes arvesse regionaalarengukomisjoni soovitust ja eelarvekomisjoni ning tööhõive- ja 
sotsiaalkomisjoni arvamusi (A6-0000/2009),

1. annab nõusoleku ettepanekule võtta vastu nõukogu määrus;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.
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SELETUSKIRI

Euroopa Liit seisab silmitsi enneolematu kriisiga, mis tabas kõigepealt finantsturge ning nüüd 
reaalmajandust, millel on negatiivne ja veel mittetäielikult ennustatav mõju majanduskasvu 
aeglustumisele, tööhõive perspektiivile ning eelarvepuudujäägi suurenemisele, viies osas 
liikmesriikides välja tõelise majandussurutiseni.

Et abistada Euroopa Liidu liikmesriike ja piirkondi praegusest keerulisest olukorrast 
väljatulemisel, on võetud mitmeid koordineeritud meetmeid nii riiklikul kui ka ühenduse 
tasandil.

Vastuseks Euroopa Liidu liikmesriikide riigipeade ja valitsusjuhtide palvetele avaldas 
Euroopa Komisjon 26. novembril 2008. aastal teatise Euroopa majanduse taastamise kava 
kohta, milles loetletakse kohandavad meetmed, mille eesmärk on investeeringute 
stimuleerimine ning riigimajanduste varustamine tõsiste eelarvepiirangute olukorras avaliku 
sektori täiendavate rahaliste vahenditega, mis võimaldavad riigimajandusi uuesti edasi 
liikuma panna, nõudlust suurendada ning lõpuks taastada tarbijate usu süsteemi.

Eelarve seisukohalt on Euroopa ühtekuuluvuspoliitika, millele on ajavahemikuks 2007–2013 
eraldatud 347 miljardit eurot ning millest 250 miljardit eurot on eraldatud Lissaboni 
eesmärkidele, tõenäoliselt kõige usaldusväärsem ja tõhusam vahend kõnealuse eesmärgi 
saavutamiseks.

Seega vastavalt majanduse taastamise kavas esitatud prioriteetidele ning eesmärgiga 
kiirendada investeeringuid ning sellest tulenevalt ka programmide rakendamist, võttis 
komisjon eelmise aasta novembris vastu mitmeid ettepanekuid, mille eesmärk on asjakohaste 
muudatuste sisseviimine olemasolevasse struktuurifondide määruste kogusse, peamiselt 
nõukogu määrusesse nr 1083/2006 Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja 
Ühtekuuluvusfondi kohta (üldmäärus), Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusesse 
nr 1080/2006 Euroopa Regionaalarengu Fondi kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusesse nr 1081/2006 Euroopa Sotsiaalfondi kohta.

Üldmääruse muudatustega soovitakse ellu viia kaht prioriteeti: ühelt poolt kulude 
kiirendamist, et teha projektide rakendamiseks rohkem likviidseid vahendeid kättesaadavaks, 
ning teiselt poolt eeskirjade lihtsustamist, mis võimaldab programme ja projekte kiiremini 
rakendada.

Euroopa Komisjon näeb eelkõige ette neli peamist sekkumisvaldkonda:

1. Euroopa Investeerimispangalt ja Euroopa Investeerimisfondilt saadavate toetuste 
suurendamine (artiklid 44 ja 46): finantskorraldusega seotud tegevuste raames 
sätestatakse Euroopa Investeerimispangaga (EIP) ja Euroopa Investeerimisfondiga (EIF) 
lepingute otsesõlmimise võimalus. Lisaks võivad mõlemad institutsioonid anda 
tõhusamat rahalist abi projekti ettevalmistamise ja rakendamisega seotud tehniliste 
meetmete jaoks.

2. Kulude abikõlblikkuse lihtsustamine (artikkel 56): sätestatakse muudatus, mis 
võimaldab üldkulusid tasuda ühekordse maksena. Lisaks nähakse mitterahalisi toetusi 
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abikõlblike kuludena, mis aitavad kaasa kaasrahastamise osakaalu saavutamisele. 
Projektide ühtsete abikõlblikkuse eeskirjade rakendamise tagamiseks kogu 
programmiperioodi vältel kohaldatakse tagasiulatuvat sätet, et kõnealune artikkel 
jõustuks 1. augustist 2006.

3. Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Euroopa Sotsiaalfondi eelfinantseerimise 
suurendamine (artikkel 82): EL–12 liikmesriikidele tehtavat 2009. aasta 
eelfinantseerimise osamakset suurendatakse 2 %, samas kui EL15 liikmesriikidele 
tehtav uus osamakse moodustab samal aastal 2,5 %. Euroopa territoriaalse koostöö 
eesmärgiga seotud programmide osas, milles osaleb vähemalt üks liikmesriik, kes 
ühines Euroopa Liiduga 1. mail 2004 või pärast seda, kohaldatakse 2009. aasta osas 
lisanduvat 2 %-list eelmakset. Kõnealuse meetme alusel tehtavate eelmaksete summa on 
6,25 miljardit eurot.

4. Suurprojektidega seotud kulude kiirendamine (artikkel 78): eesmärgiga kiirendada 
maksete tegemist võimaldatakse esitada väljamaksetaotlusi kulude osas, mis tehti enne, 
kui komisjon projekti heaks on kiitnud. Lisaks jäetakse riigiabi raames välja 
asutamislepingu artiklis 87 sätestatud kehtiv eelmaksete maksimummäär 35 %, mis 
võimaldab riigiabi saajatele teha eelmakseid kuni 100 % ulatuses.

Euroopa Parlament kiidab heaks komisjoni kiire tegutsemise kõnealuste õigusloomega seotud 
muudatuste tegemisel, mis aitavad kindlasti võidelda kõnealuse ootamatu finantskriisi 
negatiivsete mõjude vastu, kuid kahetseb väga, et teisi olulisi muudatusi pole kavandatud. 
Eriti soovitatav oleks olnud muudatus sisse viia artiklisse 71 (juhtimis- ja kontrollisüsteemide 
loomine), et anda majandussüsteemile konkreetne likviidsus. Ettepanekuga nähti ette lubada 
ainult 2009. aastal teha vahemakseid, samas kui liikmesriikide esitatud arvamus ei tekita 
kahtlusi ning kuigi komisjon on teinud märkusi (hiljem arvatakse juhtimis- ja 
kontrollisüsteemile mittevastavad kulud järgmisest maksetaotlusest maha).

Läbivaadatud määruste kogu näol on tegemist vastusega ajutisele, kuid erakordselt kriitilisele 
olukorrale; määruste kogu vastab siiski tõepoolest täielikult Euroopa Parlamendi poolt 
viimaste aastate jooksul korduvalt esitatud nõudmisele muuta menetlusi lihtsamaks ning 
muuta olemasolevate eeskirjade kohaldamist paindlikumaks vastavalt struktuurifondide 
määrustele.

Just ühenduse ja riiklike rahaliste vahendite eraldamise paindlikkus kogu programmiperioodi 
jooksul tagab riigimajandustele viivitamatu rahakäibe, mis on olulise tähtsusega, et vastu 
seista praegustele eelarvepiirangutele.

Väljapakutud meetmed tuleb kiiresti heaks kiita, et rahuldada liikmesriikide otsest vajadust 
likviidsuse järele, aidata toetuse saajatel kulutada rohkem rahalisi vahendeid ja teha seda 
kiiremini. Väljapakutud muudatuste kiire jõustamine on nende tõhususe tagamiseks olulise 
tähtsusega, eelkõige eelfinantseerimise sissemaksete kasvu osas 2009. aastal.

Euroopa institutsioone kutsutakse seetõttu üles osalema kiires otsustavas protsessis, et tagada 
meetmete kiire kohaldamine ning esimeste tulemuste saavutamine järgmiste kuude jooksul, 
Euroopa Parlament toetab kõnealust seisukohta täiel määral.
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Sellele vaatamata oleks Euroopa Parlament soovinud rohkem ja paremat mõju avaldada: 
ettepanekute pakilisus ja lühike ajakava ei ole võimaldanud Euroopa Parlamendil teha 
märkusi üldmääruse kohta ega esitada muudatusettepanekuid Euroopa Regionaalarengu Fondi 
ja Euroopa Sotsiaalfondi käsitlevate määruste kohta.

Samas on praegune olukord kasulik prooviharjutus, rõhutades vajadust alustada õigeaegselt 
institutsioonidevahelist dialoogi läbirääkimiste osas seoses struktuurifondide uute õigusaktide 
rakendamisega pärast 2013. aastat.

Lisaks tuleb – kõnealust lähitulevikku silmas pidades – eeskirjade ja menetluste lihtsustamise 
põhimõtet, mille näiteks on praegused ettepanekud, tõsiselt jätkata, et võimaldada toetuse 
saajatele juurdepääs struktuurifondidele ning aidata neil fonde kasutada.

Sellest tulenevalt hindab Euroopa Parlament kõrgelt nõukogu algatust moodustada 
lihtsustamisega tegelev mitteametlik ekspertrühm ning loodab esimeste tulemuste osas oma 
seisukohta väljendada ning teha asjakohaseid ettepanekuid tuleviku osas.

Seda silmas pidades palub Euroopa Parlament nõukogul ja komisjonil parlamendi soovitusi 
täies ulatuses arvesse võtta ning parlamenti pidevalt menetluste ja arutelude käiguga ning 
läbirääkimiste tulemustega kursis hoida.

Kuigi praeguste muudatuste eesmärk ei ole muuta ühtekuuluvuspoliitika üldeesmärki, võib 
kõnealune kriitiline olukord anda võimaluse tulevikupoliitika kiiremaks kohandamiseks 
muutuva maailma soovide ja ootustega ning sillutada teed vastuastumiseks mitmesugustele 
järgmise programmiperioodi väljakutsetele.
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