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(Aktid, mille avaldamine on kohustuslik)

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1080/2006,
5. juuli 2006,
mis käsitleb Euroopa Regionaalarengu Fondi ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus
(EÜ) nr 1783/1999
EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

(3)

ERF peaks andma abi ühtekuuluvuspoliitika üldstrateegia
raames, mis aitaks paremini tagada ühenduse prioriteetide toetamist.

(4)

Määruses (EÜ) nr 1083/2006 nähakse ette, et kulude
abikõlblikkuse eeskirjad kehtestatakse riigisisesel tasandil,
välja arvatud teatavad erandid, mille puhul on vaja
kehtestada erisätted. Seega tuleks sätestada ERFiga seotud
erandid.

(5)

Linnade integreeritud arendamise raames peetakse vajalikuks toetada 1. mail 2004 või pärast seda Euroopa
Liiduga ühinenud liikmesriikides teatavaid meetmeid
eluasemete renoveerimiseks piirkondades, kus valitseb
või mida ohustab olukorra füüsiline halvenemine ja
sotsiaalne tõrjutus.

(6)

On vaja sätestada, et ERFi panus elamuehitusega seotud
kulude katteks oleks suunatud hea kvaliteediga eluaseme,
sealhulgas hiljuti erastatud eluruumid, võimaldamiseks
madalama sissetulekuga elanikerühmadele ning samuti
majutuse võimaldamiseks sotsiaalselt kaitsetutele elanikerühmadele.

(7)

ERFi toetatavate meetmete tõhus rakendamine põhineb
heal valitsemistaval ja kõikide asjaomaste territoriaalsete
ja sotsiaalmajanduslike partnerite, eriti piirkondlike ja
kohalike asutuste, samuti mis tahes muude asjaomaste
organite partnerlusel ERFi poolt kaasfinantseeritavate
rakenduskavade elluviimise erinevatel etappidel.

(8)

Liikmesriigid ja komisjon peaksid tagama, et ERFi poolt
kaasfinantseeritavate rakenduskavade elluviimise eri etappidel ei esineks diskrimineerimist soo, rassi või etnilise
päritolu, usutunnistuse või veendumuse, puude, vanuse
või seksuaalse orientatsiooni põhjal.

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle
artikli 162 esimest lõiku ja artikli 299 lõike 2 teist lõiku,
võttes arvesse komisjoni ettepanekut,
võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (1),
võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust (2),
toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras (3)
ning arvestades järgmist:

(1)

(2)

Asutamislepingu artiklis 160 sätestatakse, et Euroopa
Regionaalarengu Fond (ERF) on ette nähtud selleks, et
olla abiks põhiliste regionaalsete ebavõrdsuste korvamisel
ühenduses. Sellest tulenevalt soodustab ERF eri piirkondade arengutasemete erinevuse ja ebasoodsate piirkondade, sealhulgas maa- ja linnapiirkondade, taandarenevate tööstuspiirkondade, geograafiliselt või looduslikult
ebasoodsate piirkondade, näiteks saared, mägipiirkonnad,
hõredalt asustatud piirkonnad ja piirialad, mahajäämuse
vähendamist.
Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi
ja Ühtekuuluvusfondi üldsätteid käsitlevas nõukogu
11. juuli 2006. aasta määruses (EÜ) nr 1083/2006 on
ette nähtud ühised sätted struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi kohta (4). Tuleks kehtestada erisätted tegevusliikide kohta, mida ERF võib finantseerida nimetatud
määruses kindlaks määratud eesmärkide kohaselt.

(1) ELT C 255, 14.10.2005, lk 91.
(2) ELT C 231, 20.9.2005, lk 19.
(3) Euroopa Parlamendi 6. juuli 2005. aasta arvamus (Euroopa Liidu
Teatajas seni avaldamata), nõukogu 12. juuni 2006. aasta ühine
seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja Euroopa Parlamendi 4. juuli 2006. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni
avaldamata).
(4) Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 25.
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Toetudes nõukogu 21. juuni 1999. aasta määruse (EÜ)
nr 1260/1999 (millega nähakse ette üldsätted struktuurifondide kohta) (1) artikli 20 lõike 1 punktis b ette nähtud
ühenduse algatuse URBAN kogemustele ja tugevatele
külgedele, tuleks linnade säästvat arengut tugevdada selle
valdkonna meetmete täieliku integreerimisega ERFi poolt
kaasfinantseeritavatesse rakenduskavadesse, pöörates
erilist tähelepanu kohaliku arengu ja tööhõivealastele
algatustele ning nende innovatsioonisuutlikkusele.

Erilist tähelepanu tuleks pöörata vastastikuse täiendavuse
ja kooskõla tagamisele ühenduse muu poliitikaga,
eelkõige teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse seitsmenda raamprogrammi ning konkurentsivõime ja innovatsiooni raamprogrammiga. Lisaks sellele tuleks tagada
sünergia ühelt poolt ERFist antava abi ning teiselt poolt
Euroopa Sotsiaalfondist vastavalt Euroopa Parlamendi ja
nõukogu 5. juuli 2006. aasta määrusele (EÜ) nr 1081/
2006 (Euroopa Sotsiaalfondi kohta), (2) Ühtekuuluvusfondist vastavalt nõukogu 11. juuli 2006. aasta määrusele (EÜ) nr 1084/2006 (Ühtekuuluvusfondi loomise
kohta), (3) Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist
vastavalt nõukogu 20. septembri 2005. aasta määrusele
(EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste
kohta) (4) ning Euroopa Kalandusfondist antava abi
vahel.
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teatavad saared, mägipiirkonnad, piirialad ja hõredalt
asustatud alad, mille arengut aeglustab nende geograafiline asend.
(14)

On vaja kehtestada Euroopa territoriaalse koostöö
eesmärgi kohaste rakenduskavade koostamist, haldamist,
seiret ja kontrolli käsitlevad erisätted.

(15)

Tuleb soodustada tulemuslikku piiriülest, riikidevahelist
ja piirkondadevahelist koostööd ühenduse naaberriikidega, kusjuures on vaja tagada, et oleks võimalik tõhusalt
toetada liikmesriikide kolmandate riikidega piirnevate
piirkondade arengut. Vastavalt sellele on vaja erandkorras lubada ERFist finantsabi andmist kolmandate
riikide territooriumil asuvatele projektidele, kui need
aitavad kaasa ühenduse piirkondade arengule.

(16)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuli 1999. aasta
määrus (EÜ) nr 1783/1999 Euroopa Regionaalarengu
Fondi kohta (5) tuleb seetõttu kehtetuks tunnistada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I PEATÜKK
(11)

(12)

On vaja tagada, et meetmete puhul, mida ERF toetab
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete arengu soodustamiseks, võetakse arvesse ja edendatakse 19. ja 20. juuni
2000. aasta Euroopa Ülemkogu poolt Santa Maria da
Feiras vastu võetud Euroopa väikeettevõtluse harta elluviimist.

Eraldi tuleks pöörata tähelepanu äärepoolseimatele piirkondadele, laiendades erandkorras ERFi rakendusala
selliste konkreetsest majanduslikust ja sotsiaalsest olukorrast tulenevate lisakulude hüvitamisega seotud tegevusabi
finantseerimisele, mida tingivad nende piirkondade
kaugus, isoleeritus, väike pindala, rasked loodusolud ja
majanduslik sõltuvus mõnedest toodetest, mille püsivus
ja koosmõju piiravad oluliselt nende arengut. Selliste
erimeetmete puhul tuleb õigusliku alusena kasutada
asutamislepingu artikli 299 lõiget 2.

ÜLDSÄTTED

Artikkel 1
Sisu
1. Käesoleva määrusega määratakse kindlaks Euroopa
Regionaalarengu Fondi (ERF) ülesanded, ERFist antava abi
ulatus seoses määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikli 3 lõikes 2
määratletud lähenemise, piirkondliku konkurentsivõime ja
tööhõive ning Euroopa territoriaalse koostöö eesmärkidega
ning samuti abikõlblikkuse eeskirjad.
2. ERFi tegevust reguleeritakse määrusega (EÜ) nr 1083/
2006 ning käesoleva määrusega.

Artikkel 2
(13)

ERF peaks käsitlema 1994. aasta ühinemisakti protokollis nr 6 struktuurifondide raames eesmärgiga 6 seotud
erisätete kohta Rootsis ja Soomes osutatud probleeme,
mis on seotud äärmiselt väikese rahvastikutihedusega
piirkondade juurdepääsetavusega ja suurtest turgudest
kaugel asumisega. Säästva arengu toetamiseks peaks ERF
käsitlema ka eriomaseid raskusi, millega seisavad silmitsi

(1) EÜT L 161, 26.6.1999, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 173/2005 (ELT L 29, 2.2.2005, lk 3).
(2) Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 12.
(3) Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 79.
(4) ELT L 277, 21.10.2005, lk 1.

Eesmärk
Vastavalt asutamislepingu artiklile 160 ja määrusele (EÜ)
nr 1083/2006 aitab ERF kaasa abi rahastamisele selleks, et
tugevdada majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust, korvates
põhilisi regionaalseid ebavõrdsusi piirkondade majanduse
arengu ja struktuurilise kohandamise, sealhulgas taandarenevate
tööstuspiirkondade ja mahajäävate piirkondade ümberkorraldamise ja piiriülese, riikidevahelise ja piirkondadevahelise koostöö
toetamise kaudu.
(5) EÜT L 213, 13.8.1999, lk 1.
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damine; avaliku ja erasektori vahelise partnerluse ja rühmituste arendamine, VKEde gruppidele äri- ning tehnoloogiateenuste osutamise toetamine, VKEde ettevõtluse ja innovatsiooni rahastamise edendamine finantskorraldusvahendite abil;

Seejuures järgib ERF ühenduse prioriteete, eelkõige vajadust
tugevdada konkurentsivõimet ja innovatsiooni, luua ja säilitada
püsivaid töökohti ja tagada säästev areng.

Artikkel 3
2)

infoühiskond, kaasa arvatud elektroonilise side infrastruktuuri, kohaliku osaluse, teenuste ja rakenduste arendamine,
avalike sidusteenuste arendamine ja neile turvalise juurdepääsu parandamine, abi ja teenused VKEdele info- ja sidetehnoloogiate rakendamiseks ja tõhusaks kasutamiseks või
uute ideede juurutamiseks;

3)

kohalikud arengualgatused ning abi lähikonnas teenuseid
osutavatele struktuuridele, mis loovad uusi töökohti, kui
sellised meetmed on väljaspool määruse (EÜ) nr 1081/
2006 kohaldamisala;

4)

keskkond, sealhulgas investeeringud, mis on seotud veevarustuse, veemajanduse ja jäätmekäitlusega, reovee töötlemise ja õhu kvaliteedi, kõrbestumise vältimise, kontrollimise ja selle vastu võitlemisega, saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimisega, abiga kliimamuutuste kahjulike
mõjude leevendamiseks, keskkonna, sealhulgas saastunud
alade ja maa tervendamise ning varasema tööstustegevuse
käigus saastatud maade taasarendamisega, bioloogilise
mitmekesisuse ja looduskaitse edendamisega, sealhulgas
investeeringud NATURA 2000 objektidesse, abiga VKEdele
selleks, et tasuvate keskkonnajuhtimissüsteemide kasutuselevõtmise ning saastamist vältivate tehnoloogiate juurutamise ja kasutamise abil edendada säästvaid tootmisviise;

5)

ohtude vältimine, kaasa arvatud looduslike ja tehnoloogiliste ohtude ärahoidmiseks ja nendega toimetulemiseks ette
nähtud tegevuskavade väljatöötamine ja elluviimine;

6)

turism, kaasa arvatud säästva turismi arendamiseks vajalike
loodusobjektide edendamine, looduspärandi kaitse ja
kasvatamine sotsiaal-majandusliku arengu toetamiseks, abi
turismiteenuste parandamiseks uute suurema lisandväärtusega teenuste osutamise kaudu ning uute ja säästlikumate
turismiliikide edendamiseks;

7)

investeeringud kultuuri, sealhulgas kultuuripärandi kaitse,
edendamine ja säilitamine, kultuuri infrastruktuuri arendamine sotsiaal-majandusliku arengu, säästva turismi ja piirkonna kasvava atraktiivsuse toetamiseks, abi kultuuriteenuste parandamiseks uute suurema lisandväärtusega
teenuste osutamise kaudu;

8)

investeeringud transporti, sealhulgas üleeuroopaliste
võrkude parandamine ja ühenduse parandamine TENT transpordivõrkudega, integreeritud puhta transpordi strateegiad, mis aitavad parandada reisijate- ja kaubaveoteenuste kvaliteeti ning nendele teenustele juurdepääsu, et
saavutada paremini tasakaalustatud veoliikide suhe,
soodustada ühendveosüsteeme ja vähendada keskkonnamõjusid;

Abi ulatus
1.
ERF koondab oma abi valdkondlikele prioriteetidele. Iga
prioriteedi raames finantseeritavate meetmete liigid ja ulatus
kajastavad artiklite 4, 5 ja 6 kohaste lähenemise, piirkondliku
konkurentsivõime ja tööhõive ning Euroopa territoriaalse
koostöö eesmärkide erinevat iseloomu.
2.

ERF aitab kaasa järgmiste valdkondade finantseerimisele:

a) tootlik investeerimine, mis aitab kaasa püsivate töökohtade
loomisele ja säilitamisele, eelkõige andes otsest abi väikestesse ja keskmise suurusega ettevõtetesse (VKEd) investeerimiseks;
b) investeerimine infrastruktuuri;
c) sisemise potentsiaali arendamine meetmete abil, mis
toetavad piirkondlikku ja kohalikku arengut. Selliste meetmete hulka kuulub ettevõtete, eelkõige VKEde toetamine ja
neile teenuste osutamine, selliste rahastamisvahendite
loomine ja arendamine nagu riskikapital, laenu- ja tagatisfondid, kohaliku arengu fondid, intressitoetused, võrgustik
ning piirkondade, linnade ja asjaomaste sotsiaal-, majandusja keskkonnavaldkonnas tegutsejate vaheline koostöö ja
kogemuste vahetamine;
d) määruse (EÜ) nr 1083/2006 artiklites 45 ja 46 osutatud
tehniline abi.
Eespool punktides a kuni d loetletud investeeringud ja meetmed
on kättesaadavad valdkondlike prioriteetide elluviimiseks kooskõlas artiklitega 4, 5 ja 6.

Artikkel 4
Lähenemine
Lähenemiseesmärgi raames koondab ERF oma abi integreeritud
piirkondliku ja kohaliku majanduse säästva arengu ja tööhõive
toetamisele, mobiliseerides ja tugevdades piirkondade sisemist
suutlikkust rakenduskavade abil, mis on suunatud majandusstruktuuride ajakohastamisele ja mitmekesistamisele ning püsivate töökohtade loomisele ja säilitamisele. Seda tuleks eelkõige
saavutada järgmiste prioriteetide kaudu, kusjuures konkreetne
poliitika sõltub iga liikmesriigi eripärast:
1)

teadusuuringud ja tehnoloogiaarendus, innovatsioon ja
ettevõtlus, sealhulgas teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse suutlikkuse suurendamine ja nende integreerimine
Euroopa teadusruumi, sealhulgas infrastruktuuridesse; abi
teadusuuringutele ja tehnoloogiaarendusele, eelkõige
VKEdes, ja tehnosiirdele, sidemete tugevdamine VKEde,
kolmanda taseme haridusasutuste, teadusasutuste ning
uurimis- ja tehnoloogiakeskuste vahel, ärivõrgustike aren-
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investeeringud energeetikasse, sealhulgas üleeuroopaliste
võrkude parandamisse, mis aitab kaasa energiavarustuse
ohutuse parandamisele, keskkonnakaalutluste integreerimisele, energiakasutuse tõhususe parandamisele ja taastuvate
energialiikide väljatöötamisele;

10) investeeringud haridusse, sealhulgas kutseõppesse, mis
aitavad kaasa atraktiivsuse suurendamisele ja elukvaliteedi
parandamisele;
11) investeeringud tervisesse ja sotsiaalsesse infrastruktuuri,
mis aitavad kaasa piirkondlikule ja kohalikule arengule
ning elukvaliteedi parandamisele.

Artikkel 5

Piirkondlik konkurentsivõime ja tööhõive

Piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive eesmärgi alusel
koondab ERF oma abi tööhõive edendamisel säästva arengu
strateegiate raames peamiselt järgmisele kolmele prioriteedile.
1) Innovatsioonile ja teadmistepõhisele majandusele, sealhulgas
tõhusate piirkondlike innovaatiliste majanduste, avaliku ja
erasektori, ülikoolide ja tehnoloogiakeskuste vaheliste
süsteemsete suhete loomise ja tugevdamise kaudu, mille
juures võetakse arvesse kohalikke vajadusi, ning eelkõige
järgmisele:
a) piirkondliku majandusliku arengu eesmärkidega otseselt
seotud regionaalsete teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduste ning innovatsiooni suutlikkuse suurendamisele
selle abil, et toetatakse tööstus- ja tehnospetsiifilisi
ekspertkeskusi, edendatakse tööstusalaseid teadusuuringuid ja tehnoloogiaarendusi, VKEsid ja tehnosiiret, arendatakse tehnoloogilist prognoosimist ja innovatsiooni
edendamise poliitikate rahvusvahelisi võrdlusuuringuid
ning toetatakse ettevõtetevahelist koostööd, ühiseid
teadusuuringuid, ühist tehnoloogiaarendust ning innovatsioonipoliitikat;
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d) finantskorraldusvahendite ja inkubatsioonivahendite
loomisele, mis soodustavad VKEde teadusuuringute ja
tehnoloogiaarenduse alast suutlikkust ning edendavad
ettevõtlust ja uute ettevõtete, eelkõige teadmismahukate
VKEde moodustamist.
2) Keskkonnale ja riskide ennetamisele, eelkõige järgmisele:
a) investeeringute ergutamisele keskkonna, sealhulgas saastunud, kõrbestunud ja tööstustegevuse käigus saastatud
alade ja maa tervendamiseks;
b) bioloogilise mitmekesisusega ja NATURA 2000 objektidesse tehtud investeeringutega seotud infrastruktuuri
arendamise soodustamisele, kui see aitab kaasa säästvale
majandusarengule ja/või maapiirkondade mitmekesistamisele;
c) energiakasutuse tõhususe ja taastuva energia tootmise
ning tõhusate energiamajanduse juhtimissüsteemide
stimuleerimisele;
d) puhta ja säästva ühistranspordi edendamisele, eelkõige
linnapiirkondades;
e) kavade ja meetmete väljatöötamisele looduslike (nt
kõrbestumine, põud, tulekahjud ja üleujutused) ja tehnoloogiliste ohtude vältimiseks ning nendega toimetulekuks;
f) loodus- ja kultuuripärandi kaitsmisele ja laiendamisele
sotsiaalmajandusliku arengu soodustamiseks ning säästva
turismi arendamiseks vajalike loodus- ja kultuuriobjektide edendamisele.
3) Juurdepääsule üldist majandushuvi pakkuvatele transpordija telekommunikatsiooniteenustele, eelkõige järgmisele:
a) teiseste võrkude tugevdamisele selle abil, et parandatakse
ühendusi TEN-T transpordivõrkudega, regionaalsete
raudteesõlmedega, lennujaamade ja sadamatega või
multimodaalsete terminalidega, luuakse radiaalühendused
peamiste raudteeliinidega ning edendatakse piirkondlikke
ja kohalikke siseveeteid ning merelühisõite;

b) innovatsiooni ja ettevõtluse ergutamisele kõikides piirkondliku ja kohaliku majanduse sektorites selle abil, et
toetatakse uute või täiustatud toodete, protsesside ja
teenuste turule toomist VKEde poolt, toetatakse ärivõrgustikke ja rühmitusi, parandatakse VKEde juurdepääsu
rahastamisele, edendatakse koostöövõrgustikke ettevõtete
vahel ning asjaomaste kolmanda taseme haridusasutuste
ja teadusasutuste vahel, soodustatakse VKEde juurdepääsu ettevõtlust toetavatele teenustele ning toetatakse
puhtamate ja innovatiivsete tehnoloogiate integreerimist
VKEdesse;

b) VKEde info- ja sidetehnoloogiatele juurdepääsu, nende
tehnoloogiate kasutuselevõtu ja tõhusa kasutamise
soodustamisele selle abil, et soodustatakse juurdepääsu
võrkudele, rajatakse avalikke Interneti-punkte, varustatakse need seadmetega, arendatakse teenuseid ja rakendusi, sealhulgas töötatakse eelkõige välja tegevuskavad
väga väikestele ja käsitööndusettevõtetele.

c) ettevõtluse edendamisele eelkõige selle abil, et soodustatakse uute ideede kasutuselevõtmist majanduses ning
uute ettevõtjate loomist asjaomaste kolmanda taseme
haridusasutuste ja uurimisasutuste ning olemasolevate
ettevõtjate poolt;

Lisaks võivad liikmesriigid ja komisjon otsustada laiendada
toetuse andmist käesoleva määruse artiklis 4 nimetatud prioriteetidele seoses rakenduskavadega, mida ERF toetab piirkondades, mis on abikõlblikud määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikli 8
lõikes 2 osutatud eri- ja üleminekutoetuse saamiseks.
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Artikkel 6

Euroopa territoriaalne koostöö

Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi alusel koondab ERF
oma abi järgmistele prioriteetidele.
1) Piiriülese majandus-, sotsiaal- ja keskkonnaalase tegevuse
arendamisele säästva territoriaalse arengu ühisstrateegiate
abil peamiselt järgmiste tegevuste kaudu:
a) ettevõtluse ergutamine, eelkõige VKEde, turismi, kultuuri
ja piiriülese kaubanduse arendamine;
b) loodus- ja kultuurivarade ühise kaitse ja haldamise ergutamine ja parandamine ning samuti looduslike ja tehnoloogiliste ohtude ennetamine;
c) linna- ja maapiirkondade vaheliste sidemete edendamine;
d) eraldatuse vähendamine transpordile, info- ja sidevõrkudele ning -teenustele ja piiriülestele vee-, jäätmekäitlusning energiasüsteemidele ja vahenditele juurdepääsu
parandamise abil;
e) infrastruktuuride koostöövõimaluste, suutlikkuse ja ühiskasutuse võimaluste arendamine, eriti sellistes sektorites
nagu tervis, kultuur, turism ja haridus.
Lisaks sellele võib ERF aidata kaasa õigus- ja halduskoostöö,
piiriüleste tööturgude integreerimise, kohalike tööhõivealaste algatuste, meeste ja naiste võrdõiguslikkuse ning
võrdsete võimaluste, koolituse ja sotsiaalse kaasamise edendamisele ning inimressursside ja teadusuuringute ning
tehnoloogiaarenduse vahendite jagamisele.
Määruse (EÜ) nr 1083/2006 II lisa lõikes 22 ette nähtud
Põhja-Iirimaa ja Iirimaa piirimaakondade vahelise
programmi PEACE osas aitab ERF lisaks eespool nimetatud
meetmetele kaasa sotsiaalse ja majandusliku stabiilsuse edendamisele kõnealustes piirkondades, seda eelkõige kohalike
omavalitsuste vaheliste sidusust edendavate meetmetega.
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loogiaarenduse keskuste vaheliste sidemete loomine
teaduslikele andmetele ja tehnosiirdele juurdepääsu
parandamiseks, tehnosiirdeasutuste mestimine ning
ühendatud finantskorraldusvahendite arendamine teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse toetamiseks VKEdes;

b) keskkond: ilmse rahvusvahelise mõõtmega veemajanduse, energiakasutuse tõhususe, ohtude ennetamise ja
keskkonnakaitsega seotud tegevused. Meetmete hulka
võivad kuuluda vesikondade, rannikualade, mereressursside, veevarustusteenuste ja märgalade kaitse ja haldamine, tulekahjude, põudade ja üleujutuste ärahoidmine,
meresõiduohutuse edendamine ja kaitse loodus- ja tehnoloogiliste ohtude eest ning looduspärandi kaitse ning
kasvatamine sotsiaal-majandusliku arengu ja säästva
turismi soodustamiseks;

c) juurdepääs: tegevused, mille eesmärk on parandada juurdepääsu ilmse rahvusvahelise mõõtmega transpordi- ja
telekommunikatsiooniteenustele ning nende teenuste
kvaliteeti. Meetmete hulka võivad kuuluda investeeringud
üleeuroopaliste võrkude piiriülestesse osadesse, riiklikele
ja rahvusvahelistele võrkudele juurdepääsu parandamine
kohalikul ja piirkondlikul tasandil, riiklike ja piirkondlike
süsteemide koostalitlusvõime suurendamine ning täiustatud info- ja sidetehnoloogiate edendamine;

d) linnade säästev areng: ilmse riikidevahelise mõjuga polütsentrilise arengu tugevdamine riikidevahelisel, riiklikul ja
piirkondlikul tasandil. Meetmete hulka võivad kuuluda
linnade võrgustike ning linnade ja maapiirkondade vaheliste sidemete loomine ja parandamine, strateegiad
linnasid ja maapiirkondi puudutavate ühiste probleemide
lahendamiseks, kultuuripärandi säilitamine ja edendamine ning arengupiirkondade strateegiline integreerimine
riikidevahelisel tasandil.

Abi meresõidupiirkondade vahelisele kahepoolsele koostööle
võib laiendada punktis l osutatud prioriteetidele.

3) Regionaalpoliitika tõhususe suurendamine, edendades järgmist:

2) Riikidevahelise koostöö sisseseadmine ja arendamine terviklikku territoriaalset arengut soodustavate võrgustike ja meetmete rahastamise abil, sealhulgas ka meresõidupiirkondade
vaheline koostöö, mida punkt 1 ei hõlma. Need keskenduvad peamiselt järgmistele prioriteetidele:

a) piirkondadevahelist koostööd, keskendudes innovatsioonile ja teadmistepõhilisele majandusele ning keskkonnale
ja ohtude ennetamisele artikli 5 punktide 1 ja 2 tähenduses;

a) innovatsioon: uurimis- ja tehnovõrkude loomine ja arendamine ning piirkondlike teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduste ning innovatsiooni võimaluste suurendamine, kui need aitavad otseselt kaasa riikidevaheliste piirkondade tasakaalustatud majandusarengule. Meetmete
hulka võivad kuuluda asjaomaste kolmanda taseme haridusasutuste ja uurimisasutuste ning VKEde vaheliste
võrgustike rajamine, teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse üksuste ja rahvusvaheliste teadusuuringute ja tehno-

b) parimate tavade, sealhulgas artiklis 8 osutatud linnade
säästvat arengut käsitlevate parimate tavade kindlaksmääramise, ülevõtmise ja levitamise alaste kogemuste vahetamist ning

c) ühenduse arengusuundi käsitlevate uurimiste, andmete
kogumise, vaatluste ning analüüsidega seotud meetmeid.
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Artikkel 7
Kulude abikõlblikkus
1.
Järgmised kulud ei ole abikõlblikud ERFist toetuse saamiseks:
a) laenuintress;
b) maa ostusumma, mis moodustab üle 10 % asjaomase
toimingu abikõlblikest kogukuludest. Nõuetekohaselt
põhjendatud erandjuhtudel võib korraldusasutus lubada
keskkonnakaitsemeetmete puhul kõrgemat protsendimäära;
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punktis a osutatud linnade säästva arenguga seotud meetmete
puhul ERF vajaduse korral toetada laia osalusega, integreeritud
ja säästvaid strateegiaid linnapiirkondades kuhjuvate majanduslike, keskkonna- ja sotsiaalsete probleemide lahendamiseks.

Need strateegiad peavad edendama linnade säästvat arengut
järgmiste tegevuste kaudu: majanduskasvu tugevdamine, keskkonna tervendamine, varasema tööstustegevuse käigus saastatud maade taasarendamine, loodus- ja kultuuripärandi konserveerimine ja arendamine, ettevõtluse edendamine, kohaliku
tööhõive ja kogukonna edendamine, samuti elanikkonnale
pakutavate teenuste edendamine, võttes arvesse demograafilisi
muutusi.

c) tuumajõujaamade tegevuse lõpetamine;
d) tagastatav käibemaks.
2.
Kulutused elamuehituseks on abikõlblikud ainult nende
liikmesriikide osas, kes ühinesid Euroopa Liiduga 1. mail 2004
või hiljem, ja seda järgmistel tingimustel:

Erandina määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikli 34 lõikest 2 ja
juhul, kui need tegevused viiakse läbi konkreetse rakenduskava
või selle prioriteetse suuna kaudu, võib määruse (EÜ) nr 1081/
2006 reguleerimisalasse kuuluvate meetmete ERFi poolset
finantseerimist piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive
eesmärgi raames suurendada 15 %ni asjakohasest programmist
või prioriteetsest suunast.

a) kulutused kavandatakse linnade integreeritud arendamise või
prioriteetse suuna raames piirkondades, kus valitseb või
mida ohustab olukorra füüsiline halvenemine ja sotsiaalne
tõrjutus;
b) elamuehitusele tehtavateks kulutusteks eraldatakse kas
maksimaalselt 3 % asjakohase rakenduskava jaoks ERFist
eraldatavast kogusummast või 2 % ERFist eraldatavast kogusummast;
c) kulutused hõlmavad ainult järgmist:
— mitmepereelamud või
— avalikule sektorile või mittetulundusühistutele kuuluvad
hooned, mida kasutatakse madala sissetulekuga majapidamistele või erivajadustega isikutele mõeldud eluasemetena.

Artikkel 9

Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ja Euroopa
Kalandusfondiga koordineerimine

Kui ERFi poolt toetatava rakenduskava toimingud on abikõlblikud saama toetust ka ühenduse muudest rahastamisvahenditest, sealhulgas EAFRDi prioriteetne 3. suund ja EFFi rannapüügipiirkondade säästev areng, kehtestavad liikmesriigid igas
rakenduskavas ERDFi ja muude ühenduse toetusvahendite poolt
toetatavate toimingute piiritlemise kriteeriumid.

Komisjon koostab loetelu kriteeriumitest, mida on vaja
punktis a osutatud valdkondade kindlaksmääramiseks, ning
loetelu
abikõlblikest
sekkumistest
vastavalt
määruse
(EÜ) nr 1083/2006 artikli 103 lõikes 3 osutatud korrale.
3.
Määruse (EÜ) nr 1081/2006 artiklis 11 sätestatud
abikõlblikkuse eeskirju kohaldatakse ERFi poolt kaasfinantseeritavatele meetmetele, mis kuuluvad nimetatud määruse artikli 3
reguleerimisalasse.

II PEATÜKK
TERRITOORIUMIDE ERIPÄRA KÄSITLEMISE ERISÄTTED

Artikkel 10

Geograafiliselt või looduslikult ebasoodsamad piirkonnad

ERFist kaasrahastatavate regionaalprogrammide puhul, mis
hõlmavad määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikli 52
punktis f osutatud geograafiliselt ja looduslikult ebasoodsamaid
piirkondi, tuleb pöörata erilist tähelepanu nendele piirkondadele iseloomulike probleemide käsitlemisele.

Artikkel 8
Linnade säästev areng
Lisaks käesoleva määruse artiklites 4 ja 5 loetletud tegevustele
võib määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikli 37 lõike 4

Ilma et see piiraks artiklite 4 ja 5 kohaldamist, aitab ERF eriti
kaasa selliste investeeringute finantseerimisele, mille eesmärk
on juurdepääsu parandamine, kultuuri- ja looduspärandiga
seotud majandustegevuse edendamine ja arendamine, loodusvarade säästva kasutamise edendamine ja säästva turismi ergutamine.
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1) koostööpiirkonna tugevate ja nõrkade külgede analüüs ning
olukorra lahendamiseks valitud strateegia;

Artikkel 11
Äärepoolseimad piirkonnad
1.
Määruse (EÜ) nr 1083/2006 II lisa punktis 20 osutatud
konkreetseid lisaeraldisi kasutatakse asutamislepingu artikli 299
lõikes 2 määratletud ebasoodsamate piirkondadega seotud
täiendavate kulude hüvitamiseks äärepoolseimates piirkondades,
toetades järgmisi meetmeid:
a) vajaduse korral artiklis 4 ja/või 5 osutatud prioriteedid;
b) kaubaveoteenused ja tegevuse alustamise abi veoteenuste
puhul;
c) tootmisvahendite ladustamispiirangutega, nende ülemääraste
mõõtmete ja hooldusega ning kohalikul tööturul inimkapitali puudusega seotud tegevused.
2.
Artikli 3 kohaldamisalas võidakse konkreetseid täiendavaid eraldisi kasutada investeerimiskulutuste rahastamiseks.
Lisaks kasutatakse vähemalt kuni 50 % konkreetsetest lisaeraldistest äärepoolseimates piirkondades tegevusabi ning avaliku
teenindamise kohustuse ja lepingutega seotud kulutuste rahastamise toetamiseks.
3.
Summa, mille suhtes kaasrahastamise määra kohaldatakse,
on proportsionaalne üksnes lõikes 1 mainitud toetusesaaja lisakuludega tegevusabile ning avaliku teenindamise kohustuse ja
lepingutega seotud kulutustega, kuid investeerimiskulutuste
korral võib hõlmata kõiki abikõlblikke kulusid.
4.
Käesoleva artikli alusel toimuva rahastamisega ei või
toetada
a) tegevusi, mis on seotud asutamislepingu I lisas käsitletud
toodetega;
b) asutamislepingu artikli 87 lõike 2 punktis a lubatud abi
reisijateveoks;
c) maksuvabastusi ja vabastust sotsiaalmaksudest.

III PEATÜKK
EUROOPA

TERRITORIAALSE KOOSTÖÖ
SEOTUD ERISÄTTED

EESMÄRGIGA

1. JAGU

Rakenduskavad

2) nimekiri abikõlblikest piirkondadest programmiga hõlmatud
piirkonnas, sealhulgas piiriülest koostööd käsitlevate
programmide puhul artikli 21 lõikes 1 osutatud paindlikud
piirkonnad;
3) valitud prioriteetide põhjendus, võttes arvesse ühenduse
strateegilisi ühtekuuluvusalaseid suuniseid, riiklikku strateegilist raamistikku, kui liikmesriik on otsustanud lisada
sellesse Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi raames
rahastatavad meetmed, ning määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikli 48 lõikes 2 osutatud eelhindamise tulemused;
4) teave prioriteetsete suundade ja nende konkreetsete eesmärkide kohta. Kõnealuseid eesmärke, tulemusi ja mõju peab
olema võimalik mõõta piiratud arvu näitajate abil, võttes
arvesse proportsionaalsuse põhimõtet. Näitajad peavad
võimaldama mõõta edasiminekut, võrreldes esialgse olukorraga, ja prioriteedisuundade eesmärkide saavutamist;
5) ainult teabeks – rakenduskava jaoks ERFist antava panuse
kavandatava kasutuse soovituslik jaotus kategooriate kaupa
vastavalt komisjoni poolt määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikli 103 lõikes 3 osutatud menetlust järgides vastu võetud
rakenduseeskirjadele;
6) ühtne rahastamisplaan, mida ei liigendata liikmesriikide
kaupa ja mis sisaldab kaht tabelit:
a) tabel, milles ERFist saadavaks toetuseks kavandatavate
rahaliste assigneeringute kogusumma on esitatud aastate
kaupa vastavalt määruse (EÜ) nr 1083/2006 artiklitele 52,
53 ja 54. Igal aastal ERFist eraldatav kogupanus peab
olema kooskõlas kohaldatava finantsperspektiiviga;
b) tabel, mis hõlmab kogu programmiperioodi ning milles
esitatakse rakenduskava ja iga prioriteetse suuna kohta
ühendusepoolse panuse ja sellele vastava riikliku panuse
rahaliste assigneeringute kogusumma ning ERFi toetuse
määr. Vastavalt määruse (EÜ) nr 1083/2006 artiklile 53,
kui riikliku panuse moodustavad avaliku ja erasektori
kulud, tuleb tabelis ära näidata avaliku ja erasektori vaheline soovituslik jaotus. Vastavalt nimetatud artiklile, kui
riikliku panuse moodustavad avaliku sektori kulud, tuleb
tabelis ära näidata riigi avaliku sektori panus;
7) teave EAFRDi ja EFFi poolt rahastatavate meetmete vastastikuse täiendavuse kohta, kui see on asjakohane;
8) rakenduskava rakendussätted, mis sisaldavad järgmist:

Artikkel 12
Sisu
Iga Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi kohane rakenduskava peab sisaldama järgmist teavet:

a) kõigi artiklis 14 osutatud asutuste määramine liikmesriikide poolt;
b) seire- ja hindamissüsteemide kirjeldus;
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c) teave pädeva asutuse kohta, kes võtab vastu komisjonilt
laekuvaid makseid, ning organi või organite kohta, kes
vastutavad toetusesaajatele maksete tegemise eest;

poolt tehtud makseid ja üldreeglina teeb makseid peamisele
toetusesaajale.

d) finantsvoogude kasutuselevõtu- ja kasutamismenetluse
määratlus, et tagada nende läbipaistvus;

Korraldusasutus loob pärast programmiga hõlmatud piirkonnas
esindatud liikmesriikidega konsulteerimist ühise tehnilise sekretariaadi. Tehniline sekretariaat abistab korraldusasutust, seirekomiteed ja vajaduse korral auditeerimisasutust nende kohustuste
täitmisel.

e) tegevused, mille eesmärk on tagada rakenduskava avalikustamine ja sellest teavitamine vastavalt määruse (EÜ)
nr 1083/2006 artiklile 69;
f) komisjoni ja liikmesriikide vahel kokku lepitud elektroonilise andmevahetuse korra kirjeldus, mille eesmärk on
täita määruses (EÜ) nr 1083/2006 sätestatud makse-,
seire- ja hindamisnõudeid;
9) määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikli 39 tähenduses suurprojektide soovituslik loetelu, mis programmiperioodi jooksul
tuleb esitada komisjonile kinnitamiseks.

2. JAGU

2. Rakenduskava auditeerimisasutust abistab määruse (EÜ)
nr 1083/2006 artiklis 62 sätestatud kohustuste täitmisel audiitorgrupp, kuhu kuulub esindaja igast rakenduskavas osalevast
liikmesriigist. Audiitorgrupp luuakse hiljemalt kolme kuu
jooksul alates rakenduskava heaks kiitva otsuse tegemisest.
Audiitorgrupp koostab oma töökorra. Audiitorgruppi juhib
tegevusprogrammi auditeerimisasutus.
Osalevad liikmesriigid võivad ühehäälselt otsustada, et auditeerimisasutusel on lubatud määruse (EÜ) nr 1083/2006 artiklis 62
sätestatud ülesandeid otseselt täita kogu kavaga hõlmatud territooriumil, ilma et oleks vaja moodustada esimeses lõigus
määratletud audiitorgruppi.

Abikõlblikkus
Audiitorid on oma tegevuses sõltumatud artikli 16 lõikes 1
osutatud kontrollisüsteemist.
Artikkel 13
Kulude abikõlblikkust käsitlevad eeskirjad
Kulutuste abikõlblikkuse kindlaksmääramisel kohaldatakse asjakohaseid riigisiseseid eeskirju, mille osalevad liikmesriigid on
kokku leppinud Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi kohase
rakenduskava raames, välja arvatud juhul, kui on kehtestatud
ühenduse eeskirjad.
Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikli 56 lõikega 4 ja
ilma, et see piiraks käesoleva määruse artikli 7 kohaldamist,
kehtestab komisjon vastavalt määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikli 103 lõikele 3 ühised eeskirjad kulutuste abikõlblikkuse kohta.
Kui artikkel 7 näeb erinevatele Euroopa territoriaalse koostöö
eesmärgi raames rakenduskavas osalevatele liikmesriikidele ette
erinevad kulude abikõlblikkuse eeskirjad, kohaldatakse kogu
programmiga hõlmatud piirkonnas kõige ulatuslikumaid kulude
abikõlblikkuse eeskirju.

3. JAGU

Korraldus, seire ja kontroll

3. Iga rakenduskavas osalev liikmesriik määrab esindajad
määruse (EÜ) nr 1083/2006 artiklis 63 osutatud seirekomiteesse.

Artikkel 15
Korraldusasutuse ülesanded
1. Korraldusasutus täidab määruse (EÜ) nr 1083/2006 artiklis 60 sätestatud kohustusi, välja arvatud kohustusi, mis on
seotud toimingute ja kulutuste nõuetekohasuse tagamisega
vastavalt riiklikele ja ühenduse eeskirjadele, mis on sätestatud
nimetatud artikli punktis b. Sellega seoses korraldusasutus
veendub, et iga tegevuses osaleva toetusesaaja kulud oleksid
kinnitatud nimetatud määruse artikli 16 lõikes 1 osutatud kontrolöri poolt.
2. Korraldusasutus kehtestab iga tegevuse jaoks rakenduskorra, vajaduse korral kokkuleppel peamise toetusesaajaga.

Artikkel 16
Kontrollisüsteem

Artikkel 14
Ametiasutuste määramine
1.
Rakenduskavas osalevad liikmesriigid määravad ühe
korraldusasutuse,
ühe
sertifitseerimisasutuse
ja
ühe
auditeerimisasutuse, viimati nimetatu asub korraldusasutusega
samas liikmesriigis. Sertifitseerimisasutus võtab vastu komisjoni

1. Kulude kinnitamiseks loob iga liikmesriik kontrollisüsteemi, mis võimaldab kontrollida kaasrahastatavate toodete
tarnimist ja teenuste osutamist, liikmesriigi territooriumil läbi
viidud tegevuste või tegevuste etappide puhul deklareeritud
kulude põhjendatust ning selliste kulude ja nendega seotud
tegevuste või tegevuste etappide vastavust ühenduse ja selle liikmesriigi õigusaktidele.
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Selleks määrab iga liikmesriik kontrolörid, kes vastutavad iga
tegevuses osaleva toetusesaaja deklareeritud kulude õiguspärasuse ja nõuetekohasuse kontrollimise eest. Liikmesriigid võivad
määrata ühe kontrolöri kogu programmiga hõlmatud piirkonna
kohta.
Kui kaasrahastatavate toodete tarnimist või teenuste osutamist
saab kontrollida ainult seoses kogu tegevusega, viib sellise kontrolli läbi kas peamise toetusesaaja asukohaliikmesriigi kontrolör
või korraldusasutus.
2.
Liikmesriigid tagavad, et kontrolörid saavad kulud kinnitada kolme kuu jooksul.

Artikkel 17
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loomiseks ja arendamiseks valitud tegevuste puhul peab toetusesaajaid olema vähemalt kahest riigist, millest vähemalt üks on
liikmesriik, ning nad peavad iga tegevuse puhul tegema koostööd vähemalt kahel järgmisel viisil: ühine arendustegevus,
ühine rakendustegevus, ühine personalitöö ja ühine finantseerimine.

Valitud tegevused, mis vastavad eespool nimetatud tingimustele,
võib ellu viia ühesainsas riigis tingimusel, et need on esitatud
vähemalt kahte riiki kuuluvate üksuste poolt.

Eespool nimetatud tingimused ei kehti artikli 6 punkti 1
kolmandas lõigus nimetatud programmi PEACE meetmete
suhtes.

Finantsjuhtimine
1.
ERFi panus makstakse ühele kontole, kusjuures riigisiseseid alamkontosid ei kasutata.
2.
Ilma et see piiraks liikmesriikide kohustust avastada
eeskirjade eiramisi ja need kõrvaldada ning tagasi nõuda
põhjendamatult makstud summad, tagab sertifitseerimisasutus,
et peamiselt toetusesaajalt nõutakse tagasi kõik eeskirjade eiramise tõttu makstud summad. Toetusesaajad maksavad peamisele toetusesaajale tagasi põhjendamatult makstud summad
nendevahelise kokkuleppe alusel.
3.
Juhul kui peamine toetusesaaja ei saa toetusesaajalt tagasimakset, hüvitab sertifitseerimisasutusele sellele toetusesaajale
põhjendamatult makstud summa liikmesriik, kelle territooriumil
kõnealune toetusesaaja asub.

Artikkel 18
Euroopa territoriaalse koostöö rühmitus
Liikmesriigid, kes osalevad Euroopa territoriaalse koostöö
eesmärgi kohases rakenduskavas, võivad kasutada Euroopa
Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2006. aasta määrusega (EÜ)
nr 1082/2006 (Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse
(ETKR) kohta) (1) sätestatud Euroopa territoriaalse koostöö
rühmitust, et teha see rühmitus vastutavaks rakenduskava juhtimise eest, pannes talle korraldusasutuse ja ühise tehnilise sekretariaadi ülesanded. Sellisel juhul jääb finantsvastutus igale liikmesriigile.

2. Artikli 6 punkti 3 alapunktis a osutatud piirkondadevahelist koostööd hõlmavatesse rakenduskavadesse valitud tegevustes peavad osalema toetusesaajad piirkondlikul või kohalikul
tasemel vähemalt
a) kolmest liikmesriigist või
b) kolmanda riigi toetusesaaja kaasatuse korral kolmest riigist,
millest vähemalt kaks peavad olema liikmesriigid.
Artikli 6 punkti 3 alapunktis b osutatud rakenduskavadesse
valitud tegevuste suhtes kohaldatakse käesoleva lõike esimeses
lõigus kirjeldatud tingimusi, kui see on tegevuse liiki arvesse
võttes võimalik.

Kõnealused toetusesaajad teevad iga tegevuse puhul järgmist
koostööd: ühine arendustegevus, ühine rakendustegevus, ühine
personalitöö ja ühine finantseerimine.

3. Lisaks määruse (EÜ) nr 1083/2006 artiklis 65 osutatud
ülesannetele vastutab seirekomitee või talle alluv juhtkomitee
ka tegevuste valimise eest.

Artikkel 20
4. JAGU
Peamise toetusesaaja ja teiste toetusesaajate kohustused
Tegevused

Artikkel 19

1. Iga tegevuse jaoks määravad toetusesaajad enda seast
peamise toetusesaaja. Peamine toetusesaaja täidab järgmisi
ülesandeid:

Tegevuste valik
1.
Artikli 6 punktis 1 osutatud piiriülese tegevuse edendamiseks ning artikli 6 punktis 2 osutatud riikidevahelise koostöö
(1) Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 19.

a) kehtestab tegevuses osalevate toetusesaajatega suhtlemise
korra lepingus, mis sisaldab muu hulgas sätteid, mis tagavad
tegevuse jaoks eraldatud vahendite usaldusväärse finantsjuhtimise, sealhulgas põhjendamatult makstud summade sissenõudmise korra;
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Euroopa Liidu Teataja
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b) tagab kogu tegevuse elluviimise;
c) tagab, et tegevuses osalevate toetusesaajate kulutused on
tehtud vastavalt tegevuse elluviimise eesmärkidele ja
vastavad nende toetusesaajate poolt kokku lepitud tegevustele;
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tegevuste või tegevusetappidega, juhul kui see tegevus või need
tegevusetapid on kasulikud ühenduse piirkondadele.
4. Liikmesriigid peavad tagama nende kulude õiguspärasuse
ja nõuetekohasuse. Korraldusasutus kinnitab toimingute valimise väljaspool lõigetes 1, 2 ja 3 osutatud abikõlblikke piirkondi.

d) kontrollib, kas tegevuses osalevate toetusesaajate kulud on
kontrolöride poolt kinnitatud;
IV PEATÜKK

e) vastutab ERFi panuse ülekandmise eest tegevuses osalevatele
toetusesaajatele.
2.

Iga tegevuses osalev toetusesaaja

a) kannab vastutust deklareeritud kuludega seotud eeskirjade
eiramise korral;
b) teavitab oma asukohaliikmesriiki oma osalemisest tegevuses,
juhul kui kõnealune liikmesriik ise vastavas rakenduskavas
ei osale.

Artikkel 21

LÕPPSÄTTED

Artikkel 22
Üleminekusätted
1. Käesolev määrus ei mõjuta komisjoni poolt määruse (EÜ)
nr 1783/1999 alusel või mis tahes muude õigusaktide alusel,
mida kohaldatakse sellisele abile 31. detsembri 2006. aasta
seisuga ja mida kohaldatakse sellisele abile või projektidele
jätkuvalt ka pärast seda kuni nende lõpetamiseni, heakskiidetud
abi jätkamist või muutmist, sealhulgas täielikku või osalist
tühistamist.
2. Määruse (EÜ) nr 1783/1999 alusel esitatud taotlused
jäävad jõusse.

Tegevuste läbiviimise asukohta reguleerivad eritingimused
Artikkel 23
1.
Piiriülese koostöö raames ja nõuetekohaselt põhjendatud
juhtudel võib ERF kuni 20 % ulatuses tema panusest asjakohasele rakenduskavale finantseerida kulusid, mis on seotud
toimingu või toimingu etappide elluviimisega NUTS 3. tasandi
piirkondades, mis külgnevad määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikli 7 lõikes 1 osutatud nimetatud programmi kohaselt abikõlblike piirkondadega või on ümbritsetud sellistest külgnevatest
piirkondadest. Komisjoni ja liikmesriikide kokku lepitud erandjuhtudel laiendatakse seda paindlikku võimalust NUTS 2.
tasandi piirkondadele, kus paiknevad määruse (EÜ) nr 1083/
2006 artikli 7 lõikes 1 osutatud piirkonnad.

Projekti tasandil võivad väljaspool esimeses lõigus kirjeldatud
programmipiirkonda asuvate partnerite tehtud kulutused olla
abikõlblikud, kui projekt ei ole suuteline ilma nimetatud partnerite osalemiseta oma eesmärke saavutama.

2.
Riikidevahelise koostöö raames ja nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel võib ERF kuni 20 % ulatuses tema poolt rakenduskava jaoks antavast toetusest finantseerida väljaspool tegevustes osalevat piirkonda asuvate partnerite tehtud kulutusi, kui
need kulutused toovad kasu koostööeesmärgiga hõlmatud piirkondadele.

3.
Piiriülese, riikidevahelise ja piirkondadevahelise koostöö
raames võib ERF kuni 10 % ulatuses oma panusest rakenduskava jaoks finantseerida kulusid, mis on seotud väljaspool
Euroopa Ühendust asuvate riikide territooriumidel läbi viidavate

Kehtetuks tunnistamine
1. Ilma et see piiraks käesoleva määruse artikli 22 sätete
kohaldamist, tunnistatakse määrus (EÜ) nr 1783/1999 kehtetuks alates 1. jaanuarist 2007.
2. Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele tõlgendatakse
viidetena käesolevale määrusele.

Artikkel 24
Läbivaatamissäte
Euroopa Parlament ja nõukogu vaatavad käesoleva määruse läbi
31. detsembriks 2013 asutamislepingu artiklis 162 sätestatud
korras.

Artikkel 25
Jõustumine
Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

31.7.2006

Euroopa Liidu Teataja
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Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Strasbourg, 5. juuli 2006

Euroopa Parlamendi nimel

Nõukogu nimel

president

eesistuja

J. BORRELL FONTELLES

P. LEHTOMÄKI
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EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1081/2006,
5. juuli 2006,
mis käsitleb Euroopa Sotsiaalfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1784/1999
EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

(5)

Kooskõlas asutamislepingu artiklitega 99 ja 128 ning
pidades silmas Lissaboni strateegia taaskeskendamist
majanduskasvule ja tööhõivele võttis nõukogu vastu
majanduspoliitika üldsuuniste ja tööhõivesuuniste tervikpaketi; viimastes seati eesmärgid, prioriteedid ja sihid
tööhõive alal. Sellega seoses esitas Brüsseli Euroopa
Ülemkogu oma 22.–23. märtsi 2005. aasta kohtumisel
üleskutse mobiliseerida kõik liikmesriikide ja ühenduse
asjakohased vahendid, sealhulgas ühtekuuluvuspoliitika.

(6)

Uut on õpitud ühenduse algatusprogrammist EQUAL,
eriti kohaliku, piirkondliku, riikliku ja üleeuroopalise
tegevuse ühendamise osas. Õpitu tuleks integreerida ESFi
toetustesse. Erilist tähelepanu tuleks pöörata sihtrühmade
osalemisele, migrantide, sealhulgas varjupaigataotlejate
integreerimisele, poliitikaküsimuste väljaselgitamisele ja
seejärel nende süvalaiendamisele, innovatsiooni- ja katsemeetoditele, riikidevahelise koostöö metodoloogiale,
tööturul tõrjutud rühmade teavitamisele, sotsiaalküsimuste mõjule siseturule ning valitsusväliste organisatsioonide algatatud projektides osalemisele ja nende juhtimisele.

(7)

ESF peaks toetama liikmesriikide poliitikat, mis on heas
kooskõlas Euroopa tööhõivestrateegia alusel väljatöötatud suuniste ja soovitustega ning ühenduse asjakohaste
sotsiaalse kaasatuse, mittediskrimineerimise, võrdõiguslikkuse edendamise ning haridus- ja koolitusalaste
eesmärkidega, selleks et paremini kaasa aidata 23. ja
24. märtsi 2000. aasta Lissaboni Euroopa Ülemkogu
ning 15. ja 16. juuni 2001. aasta Göteborgi Euroopa
Ülemkogu kohtumistel kokkulepitud eesmärkide ja
sihtide elluviimisele.

(8)

ESF peaks tegelema ka ühenduse tööealises elanikkonnas
toimuvate demograafiliste muutuste asjaomaste mõõdete
ja tagajärgedega, eelkõige elukestva kutseõppe kaudu.

(9)

Selleks et piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive
ning lähenemise eesmärgi täitmisel paremini prognoosida ja juhtida muutusi, suurendada majanduskasvu ja nii
naiste kui meeste tööhõivet ning tõsta töö kvaliteeti ja
tootlikkust, peaks ESF abi keskenduma eelkõige töötajate
ja ettevõtete kohanemisvõime suurendamisele, inimkapitali arendamisele ning tööturule pääsemise ja seal osalemise hõlbustamisele, tõrjutud inimeste sotsiaalse kaasamise tõhustamisele ja diskrimineerimisvastasele võitlusele, majanduslikult mitteaktiivsete isikute tööturule sisenemise julgustamisele ning reformide läbiviimiseks partnerluse edendamisele.

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle
artiklit 148,
võttes arvesse komisjoni ettepanekut,
võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust, (1)
võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust, (2)
toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras (3)
ning arvestades järgmist:
(1)

Nõukogu 11. juuli 2006. aasta määruses (EÜ) nr
1083/2006, millega nähakse ette üldsätted Euroopa
Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta, (4) kehtestatakse struktuurifondide
ja Ühtekuuluvusfondi tegevusraamistik ja sätestatakse
eelkõige partnerluse, programmitöö, hindamise ja juhtimise eesmärgid, põhimõtted ja eeskirjad. Seetõttu on
vaja määratleda Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) missioon
seoses asutamislepingu artikli 146 alusel ettenähtud
ülesannetega ja asutamislepingu artiklis 125 ette nähtud
koordineeritud tööhõivestrateegia arendamiseks liikmesriikide ning ühenduse poolt tehtava töö kontekstis.

(2)

Nende tegevusliikide kohta, mida ESF võib rahastada
määruses (EÜ) nr 1083/2006 sätestatud eesmärkide
raames, on vaja kehtestada erisätted.

(3)

ESF peaks tugevdama majanduslikku ja sotsiaalset sidusust töö saamise võimaluste parandamisega talle asutamislepingu artikliga 146 usaldatud ülesannete raames ja
struktuurifondidele asutamislepingu artikli 159 alusel
usaldatud ülesannete raames ning kooskõlas määruse
(EÜ) nr 1083/2006, millega nähakse ette üldsätted struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi kohta, sätetega.

(4)

Pidades silmas Euroopa Liidu laienemisest ja majanduse
globaliseerumisest tulenevaid väljakutseid, on selline
lähenemisviis veelgi olulisem. Seoses sellega tuleks
tunnustada Euroopa sotsiaalse mudeli ja selle kaasajastamise tähtsust.

(1) ELT C 234, 22.9.2005, lk 27.
(2) ELT C 164, 5.7.2005, lk 48.
(3) Euroopa Parlamendi 6. juuli 2005. aasta arvamus (Euroopa Liidu
Teatajas seni avaldamata), nõukogu 12. juuni 2006. aasta ühine
seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja Euroopa Parlamendi 4. juuli 2006. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni
avaldamata).
(4) Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 25.
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Lähenemise eesmärgi raames ja silmas pidades majanduskasvu, meeste ja naiste töö saamise võimaluste ning töö
kvaliteedi ja tootlikkuse suurendamist, on vaja kõige
vähem arenenud piirkondades ning liikmesriikides lisaks
nendele esmatähtsatele tegevusvaldkondadele laiendada
ja parandada investeerimist inimkapitali ja suurendada
institutsioonilist suutlikkust ning haldus- ja õigussuutlikkust eelkõige reformide ettevalmistamiseks ja elluviimiseks ning ühenduse õigustiku rakendamiseks.

ESFi sekkumisvahendite valik nende prioriteetide hulgast
peaks olema paindlik, et tegeleda igale liikmesriigile
iseloomulike probleemidega ning ESFi finantseeritavate
esmatähtsate meetmete liigid peaksid võimaldama
nendele probleemidele paindlikult reageerida.

Innovatiivsete riikidevaheliste ja piirkondadevaheliste
tegevuste edendamine on oluline mõõde, mis tuleks
integreerida ESFi pädevusalasse. Riikidevaheliste ja piirkondadevaheliste tegevuste ning koostöö edendamiseks
kasutavad liikmesriigid selliste tegevuste kavandamisel
horisontaalset lähenemisviisi või sihtotstarbelist prioriteedisuunda.
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(16)

Liikmesriigid ja komisjon peavad tagama, et lähenemise
eesmärgi ning piirkondliku konkurentsivõime ja
tööhõive eesmärgi raames ESFi poolt finantseeritavate
prioriteetide elluviimine aitaks kaasa meeste ja naiste
võrdõiguslikkuse soodustamisele ning ebavõrdsuse
kaotamisele; soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise
meetmeid tuleks kombineerida erimeetmetega, et suurendada naiste jätkuvat osalemist ja osakaalu tööhõives.

(17)

ESF peaks samuti toetama tehnilise abi andmist, eelkõige
ergutades üksteiselt õppimist kogemuste ja heade tavade
vahetamise teel ning rõhutades ESFi panust tööhõive ja
sotsiaalse kaasatusega seotud ühenduse poliitika eesmärkidesse ja prioriteetidesse.

(18)

Määruses (EÜ) nr 1083/2006 sätestatakse, et kulude
abikõlblikkuse reeglid tuleb kindlaks määrata riiklikul
tasemel teatavate eranditega, milleks on vaja kehtestada
erisätted. ESFiga seotud erandite kohta tuleks kehtestada
erisätted.

(19)

Selguse huvides tuleks Euroopa Parlamendi ja nõukogu
12. juuli 1999. aasta määrus (EÜ) nr 1784/1999
Euroopa Sotsiaalfondi kohta (1) kehtetuks tunnistada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:
(13)

Vajalik on tagada ESFi tegevuse ja Euroopa tööhõivestrateegia alusel ettenähtud tegevuspõhimõtete sidusus ning
suunata ESFi abi selle strateegia kohaste juhiste ja soovituste elluviimisele.

Artikkel 1
Teema

(14)

(15)

ESFi poolt toetatavate meetmete tõhus ja tulemuslik
rakendamine tugineb heal valitsemistaval ja kõikide asjaomaste territoriaalsete ja sotsiaalmajanduslike osalejate
vahelisel partnerlusel, eriti tööturu osapoolte ja muude,
nii piirkondlike kui kohalike sidusrühmade vahelisel
partnerlusel. Tööturu osapooltel on keskne roll laiapõhjalises muudatusi toetavas koostöös ning oluline on
nende kohustus tugevdada majanduslikku ja sotsiaalset
ühtekuuluvust tööhõive ja töötamisvõimaluste parandamise abil. Sellega seoses – kui nii tööandjad kui töötajad
annavad ühiselt rahalise panuse ESFi meetmete toetamiseks, võetakse sellist rahalist panust, mille puhul on küll
tegemist erakulutustega, arvesse ESFi kaasrahastamise
arvutamisel.

ESF peaks toetama eeskätt Euroopa tööhõivestrateegia
alusel vastuvõetud juhiste ja asjakohaste soovituste kohaseid meetmeid. Ent juhiste ja soovituste muutmine
nõuaks rakenduskava ülevaatamist ainult juhul, kui
liikmesriik või komisjon liikmesriigi nõusolekul peab
vajalikuks, et rakenduskavas võetaks arvesse olulisi sotsiaalmajanduslikke muudatusi või võetaks arvesse või
hinnataks ümber olulisi muudatusi ühenduse, riiklikes
või piirkondlikes prioriteetides, või arvestades kava
hindamise tulemusi või rakendamisel ilmnenud
probleeme.

1. Käesolev määrus kehtestab Euroopa Sotsiaalfondi (ESF)
ülesanded, fondist antava abi ulatuse, erisätted ja abikõlblike
kulude liigid.
2. Fondi tegevust reguleerivad määrus (EÜ) nr 1083/2006
ning käesolev määrus.

Artikkel 2
Ülesanded
1. ESF aitab kaasa ühenduse prioriteetide elluviimisele
majandusliku ja sotsiaalse sidususe tugevdamise osas, suurendades tööhõivet ja tööleidmise võimalusi, soodustades kõrget
tööhõivet ning suurema arvu ja paremate töökohtade loomist.
Fond teeb seda, toetades liikmesriikide poliitikat, mis on
suunatud täieliku tööhõive ning töö kvaliteedi ja tootlikkuse
saavutamisele, sotsiaalse kaasatuse, sealhulgas ebasoodsas
olukorras olevate inimeste tööturule pääsemise parandamisele
ning erinevuste vähendamisele riikide, piirkondade ja kohaliku
taseme tööhõives.
(1) EÜT L 213, 13.8.1999, lk 5.
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Eelkõige toetab ESF meetmeid, mis on kooskõlas liikmesriikides
võetud meetmetega, mis põhinevad Euroopa tööhõivestrateegia
raames vastu võetud suunistel, mis on lülitatud majanduskasvu
ja tööhõive koondsuunistesse, ning juurdelisatud soovitustel.

töövõimelise eluea pikendamine ja osaluse suurendamine
tööturul eelkõige järgmiste tegevuste soodustamise abil:

i)
2.
Lõikes 1 mainitud ülesannete täitmisel toetab ESF ühenduse prioriteete, mis on seotud vajadusega tugevdada sotsiaalset
ühtekuuluvust, tõsta tootlikkust ja konkurentsivõimet ning
soodustada majanduskasvu ja jätkusuutlikku arengut. Seejuures
võtab ESF arvesse ühenduse asjakohaseid haridus- ja koolitusalaseid prioriteete ja eesmärke, milleks on suurendada majanduslikult mitteaktiivsete isikute osalemist tööturul, võidelda sotsiaalse tõrjutuse vastu, eelkõige ebasoodsas olukorras olevate
rühmade, nagu puuetega isikud, sotsiaalse tõrjutuse vastu, ning
naiste ja meeste vahelise võrdsuse ja mittediskrimineerimise
eest.
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tööturuasutuste, eelkõige tööhõiveteenistuste ning
Euroopa Liidu ja liikmesriikide täieliku tööhõive strateegia kontekstis muude asjakohaste algatuste moderniseerimine ja tugevdamine;

ii) vajaduste varajast väljaselgitamist kasutades personaalset
tegevuskava ja individuaalset abi tagavate aktiivsete ja
ennetavate meetmete rakendamine, näiteks erikoolitus,
tööotsing, abi uue töökoha leidmisel ja liikuvus, füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemine ning ettevõtete
asutamine – sealhulgas ühistud, stiimulid tööturul osalemise julgustamiseks, paindlikud meetmed vanemate
töötajate kauem tööhõives hoidmiseks ja meetmed töö
ja eraelu tasakaalustamiseks, näiteks lapsehoolduse kättesaadavuse ja ülalpeetavate eest hoolitsemise hõlbustamine;

Artikkel 3

Abi ulatus

1.
Lähenemise ning piirkondliku konkurentsivõime ja
tööhõive eesmärkide raames toetab ESF liikmesriikide meetmeid
allpool loetletud prioriteetide alusel:
a) töötajate, ettevõtete ja ettevõtjate kohanemisvõime suurendamine, et parandada majanduslike muutuste prognoosimist
ja nendega toimetulekut, edendades seejuures eelkõige järgmisi tegevussuundi:
i) elukestev õpe ja inimkapitali investeerimise suurendamine töötajate ja ettevõtjate, eelkõige väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate poolt selle kaudu, et töötatakse välja ja viiakse ellu kavasid ja strateegiaid, sealhulgas väljaõpe ja praktika, mis tagavad eelkõige madala
kvalifikatsiooniga ja vanemaealistele töötajatele parema
juurdepääsu koolitusele, kvalifikatsiooni ja pädevuse
arendamise, info- ja sidetehnoloogia, e-õppe, keskkonnasõbralike tehnoloogiate ning juhtimisalaste oskuste
levitamise ja ettevõtluse innovatsiooni ning ettevõtluse
alustamise ergutamise;
ii) innovaatiliste ja tõhusamate töökorraldusvormide väljatöötamine ning levitamine, sealhulgas paremad töötervishoiu- ja tööohutustingimused, edasiste kutse- ja kvalifikatsiooninõuete kindlaksmääramine ning töötajatele
mõeldud spetsiaalsete tööhõive-, koolitus- ja tugiteenuste,
sealhulgas uue töökoha leidmisel abistava toetusprogrammi väljaarendamine seoses äriühingu või sektori
ümberkorraldamisega;
b) töö saamise võimaluste parandamine ning pidev tööturule
kaasamine tööotsijatele ja tööturult eemale jäänud inimestele, töötuks jäämise vältimine, eriti pikaajalise ja noorte
töötuse vältimine, aktiivse vananemise toetamine ning

iii) soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine ja erimeetmed,
et parandada ligipääsu tööhõivele ning suurendada
naiste püsivat osalemist ja osakaalu kasvu tööhõives,
vähendada tööturul soolist eristamist, sealhulgas tegeledes soost tulenevate nii otseste kui kaudsete palgaerinevuste algpõhjustega;

iv) erimeetmed selleks, et suurendada migrantide osalust
tööhõives, tugevdades seega nende sotsiaalset integreerumist ning töötajate geograafilise ja tööalase liikuvuse
ning tööturgude piiriülese integreerumise hõlbustamiseks, sealhulgas juhendamise ja keeleõpetuse ning pädevuste ja omandatud oskuste tunnistamise kaudu;

c) ebasoodsas olukorras olevate inimeste sotsiaalse hõlvamise
tõhustamine, et kaasata neid püsivalt tööhõivesse, ja võitlus
diskrimineerimise kõigi vormide vastu tööturul, edendades
eelkõige järgmisi tegevussuundi:

i) ebasoodsas olukorras olevate, nagu näiteks sotsiaalselt
tõrjutud, kooli pooleli jätnud, vähemusgruppidesse
kuuluvate, puudega inimeste ja ülalpeetavaid hooldavate
inimeste kaasamine tööhõivesse ja uuesti tööturule
toomine tööhõivemeetmete abil, mille hulka kuuluvad
sotsiaalmajanduslik tegevus, juurdepääs kutseharidusele
ja -koolitusele, lisameetmed ja asjakohane toetus, ühiskondlikud ja sotsiaalhooldusteenused, mis parandavad
tööhõivevõimalusi;

ii) mitmekesisuse aktsepteerimine töökohal ja tööturule sisenemisel ja seal edasiliikumisel valitseva diskrimineerimise
vastane võitlus, sealhulgas teadlikkuse suurendamise,
kohalike kogukondade ja ettevõtete kaasamise ning kohalike tööhõivealaste algatuste edendamise abil;
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d) inimkapitali tugevdamine, edendades eelkõige järgmisi tegevussuundi:

i) reformide kavandamine ja elluviimine haridus- ja koolitussüsteemides, et edendada tööhõivet, põhi- ja kutsehariduse seostamine tööturu vajadustega ning õpetajate
koolitamine ja nende oskuste pidev ajakohastamine,
pidades silmas teadmistepõhist ühiskonda;

ii) võrgustike loomist kõrgemate õppeasutuste, uurimis- ja
tehnoloogiakeskuste ning ettevõtete vahel;

e) partnerluste, kokkulepete ja algatuste edendamine asjaomaste riikidevaheliste, riiklike, piirkondlike ja kohalike
sidusrühmade, näiteks tööturu osapoolte ja valitsusväliste
organisatsioonide võrgustike loomise abil, eesmärgiga koonduda reformide läbiviimiseks tööhõive ja tööturule kaasamise valdkonnas.

2.
Lähenemise eesmärgi raames toetab ESF liikmesriikide
meetmeid allpool loetletud prioriteetide alusel:

a) inimkapitali tehtavate investeeringute laiendamine ja tõhustamine eelkõige järgmiste tegevuste soodustamise abil:

i)

haridus- ja koolitussüsteemide reformide rakendamine,
eelkõige eesmärgiga suurendada inimeste kohanemist
teadmistepõhise ühiskonna ja elukestva õppe vajadustega;

ii) kasvav osalemine elukestvas hariduses ja koolituses,
kaasa arvatud meetmed kooli poolelijätmise ja soolise
eristamise oluliseks vähendamiseks ja juurdepääsu
suurendamiseks esimese taseme haridusele, kutseharidusele ja kolmanda taseme haridusele ning hariduse ja
koolituse kvaliteedi parandamiseks;

iii) inimpotentsiaali arendamine teadusuuringute ja innovatsiooni vallas eelkõige kraadiõppe ja teadlaste koolituse
abil;

b) avaliku võimu ja avalike teenistuste ning vajaduse korral
tööturu osapoolte ja valitsusväliste organisatsioonide institutsioonilise suutlikkuse suurendamine riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasemel, pidades silmas reforme, paremat
õigusloomet ja head haldustava eelkõige majanduse,
tööhõive, hariduse, sotsiaal-, keskkonna ja õigusemõistmise
valdkonnas, eelkõige edendades:

i) mehhanisme poliitikate ja programmide kavandamise,
seire ning hindamise parandamiseks, kasutades sealjuures
uuringuid, statistikat ja ekspertabi, asjakohaste avalikõiguslike ja eraõiguslike asutuste osakondade vahelise
koordineerimise ja dialoogi toetamist;
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ii) suutlikkuse suurendamist poliitika ja programmide
väljaarendamisel asjaomastes valdkondades, kaasa
arvatud õigusaktide rakendamiseks eriti juhtide ja personali pideva koolituse ja eritoetuse abil peamistele teenistustele, inspektsioonidele ja sotsiaalmajanduslikele osalejatele, kaasa arvatud sotsiaal- ja keskkonnapartnerid ning
asjaomased valitsusvälised organisatsioonid ja kutsealasid
esindavad organisatsioonid.
3. Lõigetes 1 ja 2 osutatud prioriteetidest võivad liikmesriigid keskenduda sellistele, mis sobivad kõige paremini nende
konkreetsete probleemidega tegelemiseks.

4. ESF võib toetada käesoleva määruse artikli 3 lõikes 2
sätestatud meetmeid nende liikmesriikide kogu territooriumil,
kes on abikõlblikud Ühtekuuluvusfondi ja üleminekutoetuse
raames, nagu on kindlaks määratud vastavalt määruse
(EÜ) nr 1083/2006 artikli 5 lõikes 2 ja artikli 8 lõikes 3.

5. Lõigetes 1 ja 2 osutatud eesmärkide ja prioriteetide elluviimisel toetab ESF innovaatiliste meetmete edendamist ja süvalaiendamist liikmesriikides.

6. ESF toetab ka riikidevahelisi ja piirkondadevahelisi meetmeid, eelkõige teabe, kogemuste, tulemuste ja heade tavade
vahetamise ning üksteist täiendavate lähenemisviiside ja kooskõlastatud või ühismeetmete väljatöötamise abil.

7. Erandina määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikli 34 lõikest 2
võib käesoleva artikli lõike 1 punkti c alapunktis i nimetatud ja
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2006. aasta määruse
(EÜ) nr 1080/2006 Euroopa Regionaalarengu Fondi kohta (1)
reguleerimisalasse kuuluvate sotsiaalse kaasatuse prioriteedi
meetmete rahastamist suurendada 15 protsendini asjaomase
prioriteetse suuna rahastamisest.

Artikkel 4

Toetuse kooskõlalisus ja kontsentreerimine

1. Liikmesriigid tagavad, et ESFi toetatav tegevus oleks kooskõlas Euroopa tööhõivestrateegiaga ning toetaks nimetatud
strateegiale vastavaid meetmeid. Eelkõige tagavad liikmesriigid,
et riiklikus strateegilises raamistikus sätestatud strateegia ja
tegevuskavades sätestatud meetmed edendavad strateegia
eesmärke, prioriteete ja sihte igas liikmesriigis sotsiaalse kaasatuse riiklike reformiprogrammide ja riiklike tegevuskavade
raames.
(1) Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 1.
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Valdkondades, kus ESF saab kaasa aidata poliitika kujundamisele, koondavad liikmesriigid oma toetuse samuti asutamislepingu artikli 128 lõike 4 alusel tehtud asjakohastele tööhõivealaste soovituste täitmisele ning sotsiaalse kaasatuse, hariduse ja
koolituse valdkonnas asjaomastele tööhõivega seotud ühenduse
eesmärkide saavutamisele. Liikmesriigid teevad seda stabiilse
programmitöö keskkonnas.

2.
Rakendusprogrammide raames suunatakse ressursid kõige
tähtsamate vajaduste rahuldamisele ning keskendutakse sellistele poliitikavaldkondadele, mille puhul ESFi toetus võib anda
märkimisväärseid tulemusi nende programmide eesmärkide
saavutamisel. ESFi abi võimalikult suure tõhususe saavutamiseks
pööratakse rakenduskavades vajadusel suuremat tähelepanu
eriti tõsistes raskustes olevatele piirkondadele ja aladele, nagu
mahajäänud linna- ja äärepoolseimad piirkonnad, taandarenenud maapiirkonnad ja kalandusest sõltuvad piirkonnad ning
piirkonnad, millele on eriti suurt kahju toonud tootmise mujale
viimine.
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3. Iga rakenduskava elluviimist korraldav asutus soodustab
tööturu osapoolte piisavat osalemist artikli 3 alusel rahastatavates tegevustes.
Lähenemise eesmärgi raames eraldatakse kohane määr ESFi
ressurssidest suutlikkuse suurendamisele, mis hõlmab koolitust,
võrgustike loomist ja sotsiaalse dialoogi arendamist, ning
tööturu osapoolte ühisele tegevusele, eelkõige seoses artikli 3
lõike 1 punktis a märgitud töötajate ja ettevõtete kohanemisvõimega.
4. Iga rakenduskava elluviimist korraldav asutus soodustab
valitsusväliste organisatsioonide piisavat osalemist rahastatavates tegevustes ja juurdepääsu nendele, eriti sotsiaalse kaasatuse, meeste ja naiste võrdõiguslikkuse ja võrdsete võimaluste
valdkonnas.

Artikkel 6
3.
Sotsiaalkaitset ja sotsiaalse kaasatuse valdkonnas avatud
koordinatsioonimeetodi raames esitatavatesse liikmesriikide
aruannetesse lisatakse vajadusel kokkuvõte tööturu asjakohaste
sotsiaalse kaasatuse aspektide edendamiseks mõeldud ESFi
toetustest.

4.
ESFi kaasfinantseeritavatesse tegevuskavadesse võetud
näitajad on olemuselt strateegilised ja arvult piiratud ning kajastavad neid näitajaid, mida kasutatakse Euroopa tööhõivestrateegia rakendamisel ja asjaomaste ühenduse eesmärkide
kontekstis sotsiaalse kaasatuse, hariduse ja koolituse valdkonnas.

Sugupoolte võrdõiguslikkus ja võrdsed võimalused
Liikmesriigid tagavad, et rakenduskavades kirjeldatakse, kuidas
meeste ja naiste võrdõiguslikkust ja võrdseid võimalusi edendatakse programmide ettevalmistamisel, rakendamisel, järelevalvel
ja hindamisel. Liikmesriigid soodustavad vastavalt vajadusele
naiste ja meeste tasakaalustatud osalemist rakenduskavade juhtimisel ja elluviimisel kohalikul, piirkondlikul ja riiklikul tasandil.

Artikkel 7
5.
ESFi tegevuse hindamisel tuleb arvesse võtta ka ESFi toetatavate meetmete panust Euroopa tööhõivestrateegia elluviimisse
ja ühenduse eesmärkidesse asjaomases liikmesriigis sotsiaalse
kaasatuse, naiste ja meeste võrdõiguslikkuse ja mittediskrimineerimise ning hariduse ja koolituse alal.

Artikkel 5

Innovatsioon
Iga rakenduskava raames tuleb erilist tähelepanu pöörata innovaatiliste tegevuste edendamisele ja nende kõigisse valdkondadesse kaasamisele. Rakenduskava korraldav asutus valib valdkonnad uuenduste rahastamiseks arvestades partnerlust ja
määratleb sobiva rakenduskorra. Asutus teavitab määruse
(EÜ) nr 1083/2006 artiklis 63 osutatud seirekomiteed valitud
valdkondadest.

Hea haldustava ja partnerlus
Artikkel 8
1.
ESF edendab head haldustava ja partnerlust. ESFi abi tuleb
kavandada ja ellu viia asjakohasel territoriaalsel tasemel, arvestades riikliku, piirkondliku ja kohaliku tasandiga vastavalt iga
liikmesriigi institutsioonilisele korraldusele.

2.
Liikmesriigid tagavad asjakohasel territoriaalsel tasemel
tööturu osapoolte kaasamise ja piisava konsulteerimise teiste
sidusrühmadega ning nende osalemise ESFi abi ettevalmistamisel, rakendamisel ja järelevalvel.

Riikidevahelised ja piirkondadevahelised meetmed
1. Kui liikmesriigid toetavad käesoleva määruse artikli 3
lõikes 6 sätestatud riikidevahelisi ja/või piirkondadevahelisi
meetmeid rakenduskava prioriteetse suunana, võib ESFi panust
prioriteeditelje tasandil suurendada 10 % võrra. Panuse suurendamist ei võeta arvesse määruse nr 1083/2006 artiklis 53 sätestatud maksimaalsete piirmäärade arvutamisel.
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2.
Liikmesriigid tagavad, vajadusel komisjoni abiga, et ESF ei
toeta selliseid tegevusi, mida samaaegselt toetatakse teistest
ühenduse riikidevahelistest programmidest, eelkõige hariduse ja
koolituse valdkonnas.

Artikkel 9
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kaupade ja teenuste ostmisega kooskõlas riigihanke eeskirjadega.
2. Järgmised kulud ei ole abikõlblikud ERFist toetuse saamiseks:
a) tagastatav käibemaks;
b) laenuintress;

Tehniline abi
c) mööbli, seadmete, sõidukite, infrastruktuuri, kinnisvara ja
maa ost.
Komisjon soodustab eriti kogemuste vahetamist, teadlikkuse
suurendamiseks võetavaid meetmeid, seminare, võrgustike
loomist ja vastastikuseid eksperthinnanguid, mille ülesanne on
kindlaks määrata ja levitada häid tavasid ning edendada vastastikust õppimist ning riikidevahelist ja piirkondadevahelist koostööd eesmärgiga suurendada ESFi poliitilist mõõdet ja panust
ühenduse tööhõive ja sotsiaalse kaasatuse alaste eesmärkide
saavutamisel.

3. Järgmised kulud on kooskõlas lõikega 1 kõlblikud ESFist
toetust saama tingimusel, et need on tehtud kooskõlas siseriiklike eeskirjadega, sealhulgas raamatupidamiseeskirjadega, ja
allnimetatud eritingimuste alusel:
a) tegevuses osalejatele kolmanda osapoole makstud ja toetusesaajal dokumentaalselt tõendatud toetused ja töötasud;
b) toetuste puhul: ühtse määra alusel deklareeritavad kaudsed
kulud kuni 20 % ulatuses tegevuse otsekuludest;

Artikkel 10
Aruanded
Määruse (EÜ) nr 1083/2006 artiklis 67 osutatud rakendamise
aasta- ja lõpparuannetes esitatakse vajaduse korral kokkuvõte
järgmiste meetmete rakendamise kohta:
a) soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine ning muud meeste
ja naiste võrdõiguslikkusega seotud erimeetmed;

c) lõike 2 punktis c loetletud kulumikõlbliku vara amortisatsioonikulu, mis eraldatakse eranditult tegevuse toimumise
ajaks, sellises ulatuses, mille puhul nimetatud vara omandamiseks ei ole kasutatud avaliku sektori toetust.
4. Määruse (EÜ) nr 1080/2006 artiklis 7 sätestatud abikõlblikkuse eeskirju kohaldatakse ESFi poolt kaasfinantseeritavatele
meetmetele, mis kuuluvad nimetatud määruse artikli 3 reguleerimisalasse.

b) meetmed selleks, et suurendada migrantide osalust tööhõives
ja tugevdada seega nende sotsiaalset integreerumist;

Artikkel 12

c) meetmed vähemuste tööhõivesse integreerimise tugevdamiseks ja seega sotsiaalse kaasatuse parandamiseks;

Üleminekusätted

d) meetmed teiste ebasoodsas olukorras olevate rühmade, sealhulgas puudega inimeste tööhõivesse integreerimise ja sotsiaalse kaasatuse tugevdamiseks;
e) innovaatilised tegevused, sealhulgas teemade ning nende
tulemuste, levitamise ja süvalaiendamise tutvustamine;

1. Käesolev määrus ei mõjuta komisjoni poolt määruse
(EÜ) nr 1784/1999 alusel või mis tahes muude õigusaktide
alusel, mida kohaldatakse sellisele abile 31. detsembri
2006. aasta seisuga ja mida kohaldatakse sellisele abile või
projektidele jätkuvalt ka pärast seda kuni nende lõpetamiseni,
heakskiidetud abi jätkamist või muutmist, sealhulgas täielikku
või osalist tühistamist.

f) riikidevahelised ja/või piirkondadevahelised meetmed.
2. Määruse (EÜ) nr 1784/1999 alusel esitatud taotlused
jäävad jõusse.
Artikkel 11
Kulude abikõlblikkus

Artikkel 13

1.
ESFist toetatakse selliste abikõlblike kulude rahastamist,
mis olenemata määruse (EÜ) nr 1083/2006 artiklist 53 lõike 1
punktist b võivad hõlmata tööandjate ja töötajate mis tahes
ühiselt moodustatud rahalisi ressursse. Abi antakse tagastamatu
individuaalse või üldise toetuse, tagasimakstava toetuse,
laenuintressitoetuse, mikrokrediidi ja tagatisfondi vormis ning

Kehtetuks tunnistamine
1. Ilma et see piiraks käesoleva määruse artikli 12 sätete
kohaldamist, tunnistatakse määrus (EÜ) nr 1784/1999 kehtetuks alates 1. jaanuarist 2007.
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2.
Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele tõlgendatakse
viidetena käesolevale määrusele.
Artikkel 14

31.7.2006
Artikkel 15

Jõustumine

Läbivaatamissäte
Euroopa Parlament ja nõukogu vaatavad käesoleva määruse läbi
31. detsembriks 2013 asutamislepingu artiklis 148 sätestatud
korras.

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Strasbourg, 5. juuli 2006

Euroopa Parlamendi nimel

Nõukogu nimel

president

eesistuja

J. BORRELL FONTELLES

P. LEHTOMÄKI

31.7.2006

Euroopa Liidu Teataja

ET

L 210/19

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1082/2006,
5. juuli 2006,
Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse (ETKR) kohta
EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

(5)

Euroopa Nõukogu acquis pakub erinevaid võimalusi ja
raamistikke, mille raames piirkondlikud ja kohalikud
võimuorganid võivad teha piiriülest koostööd. Kõnealune vahend ei ole mõeldud teiste selliste raamistike kasutamisest hoidumiseks ega näe ette konkreetseid ühiseid
eeskirju kõikide selliste kokkulepete ühetaoliseks reguleerimiseks kogu ühenduses.

(6)

Nõukogu 11. juuli 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 1083/
2006 (Euroopa Regionaalarengufondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi üldsätete kohta) (4) suurendatakse vahendeid Euroopa territoriaalse koostöö toetuseks.

(7)

Samuti on vaja ühendusepoolse rahalise panuseta
hõlbustada ja jälgida territoriaalse koostöö tegevuste elluviimist.

(8)

Territoriaalset koostööd pärssivate raskuste ületamiseks
tuleb asutada ühenduse tasandil koostöövahend, mis
võimaldab luua ühenduse territooriumil juriidilistest
isikutest koostöörühmitused, mida nimetatakse “Euroopa
territoriaalse koostöö rühmitusteks” (ETKR). Selliste
rühmituste kasutamine peaks olema vabatahtlik.

(9)

ETKRile peaks olema antud volitused tegutseda oma liikmete ja eelkõige rühmitusse kuuluvate piirkondlike ja
kohalike võimuorganite nimel ja heaks.

(10)

ETKRi ülesanded ja pädevus tuleb esitada kokkuleppes.

(11)

ETKRil peaks olema võimalik tegutseda nii ühenduse,
eriti struktuurifondide kaasrahastatavate territoriaalse
koostöö programmide või projektide ning riikide- ja piirkondadevaheliste tegevuste elluviimiseks vastavalt
määrusele (EÜ) nr 1083/2006 ning Euroopa Parlamendi
ja nõukogu 5. juuli 2006. aasta määrusele (EÜ) nr 1080/
2006 Euroopa Regionaalarengu Fondi kohta (5) kui ka
üksnes liikmesriikide ja nende piirkondlike ja kohalike
võimuorganite algatusel ühendusepoolse panusega või
ilma selleta käivitatud territoriaalse koostöö programmide elluviimiseks.

(12)

Tuleks täpsustada, et ETKRide loomine ei mõjuta piirkondlike ja kohalike võimuorganite ega liikmesriikide
rahalist vastutust seoses nii ühenduse kui riiklike rahaliste vahendite haldamisega.

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle
artikli 159 kolmandat lõiku,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust, (1)

võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust, (2)

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras (3)

ning arvestades järgmist:

(1)

(2)

Asutamislepingu artikli 159 kolmandas lõigus on sätestatud, et asutamislepinguga ettenähtud majandusliku ja
sotsiaalse ühtekuuluvuse saavutamiseks võib võtta nimetatud artikli esimeses lõigus osutatud fondideväliseid
erimeetmeid. Kogu ühenduse harmooniline areng ning
majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse
tugevdamine eeldavad territoriaalse koostöö tugevdamist.
Selleks tuleks vastu võtta territoriaalse koostöö toimingute elluviimise tingimuste parandamiseks vajalikud
meetmed.

Võttes arvesse liikmesriikide, eriti piirkondlike ja kohalike võimuorganite olulisi raskusi territoriaalse koostöö
elluviimisel ja juhtimisel riigiti erinevate riiklike õigusaktide ja menetluste raamistikus, tuleb nende raskuste
leevendamiseks võtta meetmeid.

(3)

Võttes eriti arvesse laienemise järel toimunud ühenduse
maismaa- ja merepiiri pikenemist, on ühenduses vaja
hõlbustada territoriaalse koostöö tugevdamist.

(4)

Olemasolevad vahendid, nagu Euroopa Majandushuviühing, ei olnud eriti sobivad struktureeritud koostöö
korraldamiseks ühenduse algatuse INTERREG raames
programmiperioodil 2000–2006.

(1) ELT C 255, 14.10.2005, lk 76.
(2) ELT C 71, 22.3.2005, lk 46.
(3) Euroopa Parlamendi 6. juuli 2005. aasta arvamus (Euroopa Liidu
Teatajas seni avaldamata), nõukogu 12. juuni 2006. aasta ühine
seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja Euroopa Parlamendi 4. juuli 2006. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni
avaldamata).

(4) Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 25.
(5) Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 1.
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Tuleks täpsustada, et kokkulepe ei käsitle piirkondlike ja
kohalike võimuorganite volitusi tegutseda avaliku võimu
organitena, eelkõige politseitöö ja seadusandlusega
seotud volitusi.

(14)

On vaja, et ETKR looks oma organid ja koostaks oma
põhikirja ning samuti eelarvet ja rahalist vastutust käsitlevad eeskirjad.

(15)

Territoriaalse koostöö tingimused tuleks luua kooskõlas
asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse
põhimõttega. Vastavalt samas artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõttele ei lähe käesolev määrus kaugemale sellest, mis on vajalik selle eesmärkide saavutamiseks, kusjuures ETKRi kasutamine on vabatahtlik ja
toimub kooskõlas iga liikmesriigi põhiseadusliku süsteemiga.

(16)

Asutamislepingu artikli 159 kolmas lõik ei näe ette
võimalust kaasata nimetatud sättel põhinevatesse
õigusaktidesse kolmandate riikide asutusi. ETKRide
loomist võimaldava ühenduse meetme vastuvõtmine ei
peaks aga välistama võimalust, mille kohaselt saaksid
kolmandate riikide asutused osaleda käesoleva määruse
alusel loodud ETKRi tegevuses, kui seda võimaldavad
kolmanda riigi õigusaktid või liikmesriikide ja kolmandate riikide vahelised kokkulepped,
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a) käesolev määrus;
b) artiklites 8 ja 9 osutatud kokkuleppe ja põhikirja sätted, kui
see on käesoleva määrusega selgesõnaliselt lubatud;
c) käesoleva määruse sätetega hõlmamata või osaliselt
hõlmatud juhtudel selle liikmesriigi õigusnormid, kus on
ETKRi registrijärgne asukoht.
Kui vastavalt ühenduse õigusele või rahvusvahelisele eraõigusele
on vaja määrata kindlaks ETKRi tegevust reguleeriv kollisiooninorm, käsitatakse ETKRi selle liikmesriigi asutusena, kus on
tema registrijärgne asukoht.
2. Kui liikmesriik koosneb mitmest territoriaalüksusest,
kusjuures igaüks neist kohaldab oma õigusnorme, loetakse
lõike 1 punkti c kohase kohaldatava õiguse hulka selliste territoriaalüksuste õigusnormid, võttes arvesse asjaomase liikmesriigi põhiseaduse järgset ülesehitust.

Artikkel 3
ETKRi koosseis
1. ETKRi kuuluvad liikmed, kes oma riikliku õiguse kohase
pädevuse piires kuuluvad ühte või mitmesse järgmisena nimetatud kategooriasse:
a) liikmesriigid;

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

b) piirkondlikud võimuorganid;
c) kohalikud omavalitsused;

Artikkel 1
ETKRi olemus
1.
Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse, edaspidi
“ETKR”, võib asutada ühenduse territooriumil käesolevas
määruses sätestatud tingimustel ja korras.
2.
ETKRi eesmärk on hõlbustada ja edendada artikli 3
lõikes 1 sätestatud rühmituse liikmete piiriülest, riikide- ja/või
piirkondadevahelist koostööd, edaspidi “territoriaalne koostöö”,
mille ainuke eesmärk on tugevdada majanduslikku ja sotsiaalset
ühtekuuluvust.
3.

d) avalik-õiguslikud isikud Euroopa Parlamendi ja nõukogu
31. märtsi 2004. aasta direktiivi 2004/18/EÜ (ehitustööde
riigihankelepingute, asjade riigihankelepingute ja teenuste
riigihankelepingute sõlmimise korra kooskõlastamise
kohta) (1) artikli 1 lõike 9 teise lõigu tähenduses.
Ühendused, kuhu kuuluvad ühte või mitmesse nimetatud kategooriasse kuuluvad asutused, võivad samuti liikmed olla.
2. ETKRi kuuluvad liikmed, kes asuvad vähemalt kahe liikmesriigi territooriumil.

Artikkel 4
ETKRi asutamine

ETKR on juriidiline isik.

4.
ETKRil on igas liikmesriigis kõige laialdasem õigus- ja
teovõime, mis antakse juriidilistele isikutele vastava liikmesriigi
õiguse alusel; eelkõige võib rühmitus omandada ja käsutada
vallas- ja kinnisvara, olla tööandjaks ning olla kohtumenetluse
osaline.

1. ETKRi asutamine otsustatakse tema kavandatavate liikmete algatusel.
2.

Iga kavandatav liige peab:

a) teatama liikmesriigile, kelle õigusnormide kohaselt ta on
asutatud, oma kavatsusest ETKRis osaleda, ja
Artikkel 2
Kohaldatav õigus
1.

ETKR tegevust reguleerivad järgmised õigusaktid:

b) saatma nimetatud liikmesriigile koopia artiklites 8 ja 9
osutatud kokkuleppe ja põhikirja kavandist.
(1) ELT L 134, 30.4.2004, lk 114. Direktiivi on viimati muudetud
komisjoni määrusega (EÜ) nr 2083/2005 (ELT L 333, 20.12.2005,
lk 28).
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3.
Pärast seda, kui kavandatav liige on esitanud liikmesriigile
lõike 2 kohase teate, nõustub asjaomane liikmesriik, võttes
arvesse riigi põhiseaduse järgset ülesehitust, kavandatava liikme
osalemisega ETKRis, välja arvatud juhul, kui liikmesriik leiab, et
selline osalemine ei ole kooskõlas käesoleva määrusega või siseriikliku õigusega, sealhulgas kavandatava liikme volituste ja
kohustustega, või et selline osalemine ei ole nimetatud liikmesriigi avaliku huvi või avaliku korra seisukohalt põhjendatud.
Sellisel juhul esitab liikmesriik põhjenduse, miks ta hoidub
nõusoleku andmisest.

Liikmesriik teeb oma otsuse üldjuhul kolme kuu jooksul alates
nõuetekohase avalduse kättesaamisest kooskõlas lõikega 2.

Kavandatava liikme ETKRis osalemise üle otsustades võib
liikmesriik kohaldada siseriiklikke eeskirju.

4.
Liikmesriigid määravad pädevad asutused, kellele esitatakse lõikes 2 sätestatud teatised ja dokumendid.

5.
Liikmed lepivad kokku artiklis 8 osutatud kokkuleppe ja
artiklis 9 osutatud põhikirja osas, tagades kooskõla käesoleva
artikli lõike 3 kohase liikmesriikide nõusolekuga.

6.
Liikmesriigid peavad kokkuleppe mis tahes muudatused ja
põhikirja mis tahes sisulised muudatused heaks kiitma käesolevas artiklis sätestatud korras. Põhikirja sisulisteks muudatusteks loetakse muudatusi, mis otseselt või kaudselt muudavad
kokkulepet.
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Artikkel 6
Riiklike vahendite haldamise kontrollimine

1. Riiklike vahendite ETKRi-poolse haldamise kontrollimist
korraldavad selle liikmesriigi pädevad asutused, kus asub ETKRi
registreeritud asukoht. Liikmesriik, kus asub ETKRi registreeritud asukoht, nimetab selle ülesande täitmiseks pädeva asutuse
enne ETKRis osalemise heakskiitmist vastavalt artiklile 4.
2. Kui seda nõutakse teiste asjaomaste liikmesriikide
õigusaktidega, teevad selle liikmesriigi pädevad asutused, kus
on ETKRi registreeritud asukoht, vajalikud korraldused, et teiste
asjaomaste liikmesriikide asjakohased pädevad asutused saaks
oma territooriumil kontrollida ETKRi neid tegevusi, mis on
nende territooriumil läbi viidud, ning vahetada kogu asjakohast
teavet.
3. Kõigi kontrollide läbiviimisel järgitakse rahvusvaheliselt
tunnustatud auditeerimisstandardeid.
4. Olenemata lõigetest 1, 2 ja 3 kohaldatakse nimetatud
rahaliste vahendite kontrollimist käsitlevaid ühenduse fonde
reguleerivaid õigusakte juhul, kui ETKRi artikli 7 lõike 3
esimeses või teises lõigus osutatud ülesanded hõlmavad tegevusi, mida kaasrahastab ühendus.
5. Liikmesriik, kus asub ETKRi registreeritud asukoht, teatab
teistele asjaomastele liikmesriikidele kõigist kontrollide käigus
ette tulnud probleemidest.

Artikkel 7
Ülesanded
Artikkel 5

Juriidiliseks isikuks saamine ja avaldamine Euroopa Liidu
Teatajas

1.
Artiklis 9 osutatud põhikiri ja selle kõik hilisemad muudatused registreeritakse ja/või avaldatakse kooskõlas selle liikmesriigi kohaldatava õigusega, kus asub ETKRi registreeritud
asukoht. ETKR saab juriidiliseks isikuks päeval, mil toimus
nimetatud registreerimine või avaldamine, olenevalt sellest,
kumb on varasem. Liikmed teevad asjaomastele liikmesriikidele
ja Regioonide Komiteele teatavaks kokkuleppe ning teatavad
põhikirja registreerimisest ja/või avaldamisest.

2.
ETKR tagab, et kümne tööpäeva jooksul alates põhikirja
registreerimisest ja/või avaldamisest saadetakse Euroopa Ühenduste Ametlike Väljaannete Talitusele taotlus avaldada Euroopa
Liidu Teatajas teatis ETKRi asutamise kohta, milles esitatakse
üksikasjad rühmituse nime, eesmärkide, liikmete ja registrijärgse
asukoha kohta.

1. ETKR täidab talle liikmete poolt käesoleva määruse kohaselt pandud ülesandeid. ETKRi ülesanded määratakse kindlaks
tema liikmete vahel sõlmitud kokkuleppega kooskõlas artiklitega 4 ja 8.
2. ETKR tegutseb talle pandud ülesannete raames, mis piirduvad territoriaalse koostöö hõlbustamise ja edendamisega, et
tugevdada majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust ja need
määratakse kindlaks ETKRi liikmete poolt põhimõtte alusel, et
kõik ülesanded peavad kuuluma iga liikme pädevusse siseriikliku õiguse kohaselt.
3. ERTKRi ülesanded piirduvad peamiselt selliste territoriaalse koostöö programmide või projektide elluviimisega, mida
kaasrahastab ühendus Euroopa Regionaalarengu Fondi,
Euroopa Sotsiaalfondi ja/või Ühtekuuluvusfondi kaudu.
ETKR võib ellu viia teisi ETKRi liikmete vahelise territoriaalse
koostöö konkreetseid meetmeid, mis vastavad artikli 1 lõikes 2
osutatud eesmärgile, olenemata sellest, kas ühendus neid rahaliselt toetab või mitte.
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Liikmesriigid võivad piirata ETKRil selliste ülesannete täitmist,
mida ühendus rahaliselt ei toeta; ent need ülesanded hõlmavad
vähemalt määruse (EÜ) nr 1080/2006 artiklis 6 loetletud koostöömeetmeid.
4.
Liikmete poolt ETKRile pandud ülesanded ei ole seotud
avaliku õigusega antud volituste ning selliste kohustuste täitmisega, mille eesmärgiks on kaitsta riigi või muude avaliku võimu
asutuste üldiseid huve, näiteks politseitöö ja seadusloomega
seotud volitused, justiitsküsimused ja välispoliitika.
5.
ETKRi liikmed võivad otsustada ühehäälselt anda ühele
oma liikmele volitused ETKRi ülesannete täitmiseks.
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c) töökeel või -keeled;
d) töökord, eelkõige seoses personalijuhtimise, töölevõtmise
korra ja töötajate lepingute olemusega;
e) liikmete rahalise panusega seotud kord ning iga liikme poolt
ETKRi suhtes kohaldatavad eelarve- ja raamatupidamiseeskirjad, mis hõlmavad ka finantsküsimusi;
f) liikme vastutust käsitlev kord vastavalt artikli 12 lõikele 2;
g) sõltumatu välisaudiitori määramise eest vastutavad asutused;
ning
h) põhikirja muutmise kord, mis peab olema kooskõlas artiklites 4 ja 5 sätestatud kohustustega.

Artikkel 8
Artikkel 10
Kokkulepe
ETKRi organisatsioon
1.
ETKRi suhtes kohaldatakse kooskõlas artikliga 4 liikmete
poolt ühehäälselt sõlmitud kokkulepet.
2.

Kokkuleppes täpsustatakse järgmine:

a) ETKRi nimi ja registreeritud asukoht sellises liikmesriigis,
mille seaduste kohaselt on moodustatud vähemalt üks ETKRi
liikmetest;

1.

ETKRil on vähemalt järgmised organid:

a) rühmituse liikmete esindajatest koosnev kogu;
b) juhataja, kes esindab ETKRi ja tegutseb ETKRi nimel.
2. Põhikirjaga võib ette näha täiendavaid selgelt määratletud
volitustega organeid.

b) territoorium, mille ulatuses ETKR võib oma ülesandeid täita;
c) ETKRi konkreetne eesmärk ja ülesanded, tegevusaeg ja
lõpetamise tingimused;

3. ETKR vastutab oma organite tegutsemise eest kolmandate
isikute ees, isegi kui selline tegutsemine ei kuulu ETKRi ülesannete hulka.

d) ETKRi liikmete nimekiri;
e) kokkuleppe tõlgendamisel ja jõustamisel kohaldatav õigus,
milleks on selle liikmesriigi õigus, kus on ETKRi registreeritud asukoht;
f) asjakohane kord vastastikuseks tunnustamiseks, sealhulgas
finantskontrolliks; ning
g) kokkuleppe muutmise kord, mis peab olema kooskõlas artiklites 4 ja 5 sätestatud kohustustega.

Artikkel 9

Artikkel 11
Eelarve
1. ETKR koostab iga-aastase eelarve, mille võtab vastu kogu
ning mis sisaldab eelkõige jooksvaid kulusid ja vajadusel tegevuskulusid.
2. Raamatupidamise aastaaruande, sealhulgas vajadusel
sellele lisatava iga-aastase aruande koostamise ning nimetatud
aruannete auditeerimine ja avaldamine toimub vastavalt artikli 2
lõike 1 punktile c.

Põhikiri
1.
ETKRi põhikirja võtavad rühmituse liikmed kokkuleppe
alusel vastu ühehäälselt.
2.
Põhikiri sisaldab vähemalt kõiki kokkuleppe sätteid ja
järgmist:
a) rühmituse organite toimimist käsitlevad sätted ja organite
pädevus ning liikmete esindajate arv ETKRi organites;
b) ETKRi otsuste tegemise kord;

Artikkel 12
Likvideerimine,

maksejõuetus, maksete
vastutus

peatamine

ja

1. Likvideerimise, maksejõuetuse, maksete peatamise ja
samalaadsete menetluste puhul kohaldatakse ETKRi suhtes selle
liikmesriigi õigusnorme, kus asub selle registreeritud asukoht,
kui lõigetes 2 ja 3 ei sätestata teisiti.
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ETKR vastutab oma kõikide mis tahes liiki võlgade eest.

Kui ETKRi varadest ei piisa tema kohustuste täitmiseks, vastutavad liikmed ETKRi mis tahes võlgade eest, kusjuures iga
liikme osalus selles määratakse kindlaks proportsionaalselt tema
osamaksuga, välja arvatud juhul, kui siseriiklik seadus, mille
alusel liige moodustati, välistab kõnealuse liikme vastutuse või
piirab seda. Osamaksu tasumise kord määratakse kindlaks
põhikirjas.

Kui kas või ühe ETKRi liikme vastutust on tulenevalt siseriiklikust seadusest, mille alusel ta moodustati, piiratud, siis võivad
ka teised liikmed põhikirjas oma vastutust piirata.

Liikmed võivad põhikirjas võtta kohustuse, et pärast oma liikmelisuse lõppemist antud ETKRis vastutavad nad nende kohustuste eest, mis tulenevad TKRi tegevusest nende liikmelisuse
ajal.
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Artikkel 14

Lõpetamine

1. Olenemata kokkuleppes sisalduvatest lõpetamist käsitlevatest sätetest, annab selle liikmesriigi pädev kohus või pädeva
asutus, kus on ETKRi registreeritud asukoht, mis tahes seaduslikku huvi omava pädeva asutuse taotlusel korralduse ETKRi
lõpetamiseks, kui ta leiab, et ETKR ei täida enam artikli 1
lõikes 2 või artiklis 7 sätestatud tingimusi, eelkõige juhul, kui
ETKRi tegevus jääb väljapoole artiklis 7 ette nähtud ülesandeid.
Pädev kohus või pädev asutus teatab kõikidele liikmesriikidele,
kelle seaduste alusel on ETKRi liikmed moodustatud, kõigist
ETKRi lõpetamise avaldustest.

2. Pädev kohus või pädev asutus võib anda ETKRile aega
olukorra parandamiseks. Kui ETKR seda ettenähtud aja jooksul
ei tee, annab kohus või pädev asutus korralduse ETKR lõpetada.

Sellise ETKRi nimesse, mille liikmetel on piiratud vastutus,
kuulub sõna “piiratud”.
Artikkel 15
Sellise ETKRi, mille liikmetel on piiratud vastutus, kokkuleppe,
põhikirja ja aruannete avalikustamise aste on vähemalt
võrdväärne sellega, mida nõutakse liikmetelt teist liiki piiratud
vastutusega juriidiliste isikute suhtes liikmesriigis, kus on ETKRi
registreeritud asukoht.

Liikmesriigid võivad keelata oma territooriumil selliste ETKRide
registreerimise, mille liikmetel on piiratud vastutus.

Jurisdiktsioon

1. Kolmandatel isikutel, kes leiavad, et ETKRi tegevuse või
tegevusetusega on rikutud nende õigusi, on õigus pöörduda
oma õiguste kaitsmiseks kohtu poole.

3.
Ilma et see piiraks liikmesriikide rahalist vastutust seoses
ETKRile mis tahes rahastamisega struktuuri- ja ühtekuuluvusvahenditest, ei teki käesolevast määrusest liikmesriikidele mingit
rahalist kohustust seoses ETKRiga, mille liikmed nad ei ole.

2. Kui käesolevas määruses ei sätestata teisiti, kohaldatakse
ETKRi hõlmavate vaidluste suhtes jurisdiktsiooni käsitlevaid
ühenduse õigusakte. Vastavates ühenduse õigusaktides sätestamata juhtudel on vaidluste lahendamisel pädevateks kohtuteks
selle liikmesriigi kohtud, kus on ETKRi registreeritud asukoht.

Artikkel 13

Artikli 4 lõigetest 3 või 6 ning artiklist 13 tulenevate vaidluste
lahendamisel on pädevateks kohtuteks selle liikmesriigi kohtud,
kelle otsust vaidlustatakse.

Avalik huvi

Kui ETKRi mis tahes tegevus on vastuolus liikmesriigi poliitikat,
avalikku julgeolekut, rahvatervist või kõlblust käsitlevate sätetega või on vastuolus liikmesriigi avaliku huviga, võib nimetatud liikmesriigi pädev asutus keelata sellise tegevuse oma
territooriumil või nõuda, et tema õiguse alusel moodustatud
liikmed ETKRist välja astuksid, kui ETKR ei lõpeta kõnealust
tegevust.

Selline keelamine ei kujuta endast ETKRi liikmete vahelise territoriaalse koostöö meelevaldset või varjatud piiramist. Nimetatud pädeva asutuse otsuse läbivaatamine kohtu poolt peab
olema võimalik.

3. Käesolevas määruses sätestatu ei võta kodanikelt võimalust kasutada oma põhiseadusest tulenevat õigust esitada kaebus
ETKRi liikmeks olevate avaliku võimu organite peale seoses
järgmisega:
a) ETKRi tegevust käsitlevad haldusotsused;
b) juurdepääs teenustele emakeeles ning
c) juurdepääs teabele.
Sellistel juhtudel on pädevad selle liikmesriigi kohtud, kelle
põhiseadusest kaebuse esitamise õigus tuleneb.
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Artikkel 16

Artikkel 17

Lõppsätted

Aruandlus ja läbivaatamine

1.
Liikmesriigid võtavad käesoleva määruse tõhusa kohaldamise tagamiseks vastu asjakohased õigusaktid.

Komisjon edastab hiljemalt 11. augustiks 2011 Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande määruse kohaldamise kohta ja
vajaduse korral ettepanekud määruse muutmiseks.

Kui seda nõutakse liikmesriigi õiguse kohaselt, võib nimetatud
liikmesriik koostada põhjaliku loetelu tema õiguse alusel loodud
ETKRi liikmete juba olemasolevatest ülesannetest seoses territoriaalse koostööga artikli 3 lõikes 1 nimetatud liikmesriigis.
Liikmesriik teatab komisjonile ja teistele liikmesriikidele käesoleva artikli kohaselt vastu võetud õigusaktidest.
2.
Liikmesriigid võivad ette näha tasud seoses kokkuleppe ja
põhikirja registreerimisega; ent nimetatud tasud ei või olla
suuremad registreerimisega seotud halduskuludest.

Artikkel 18
Jõustumine
Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
Määrust kohaldatakse alates 1. augustist 2007, välja arvatud
artikkel 16, mida kohaldatakse alates 1. augustist 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Strasbourg, 5. juuli 2006

Euroopa Parlamendi nimel

Nõukogu nimel

president

eesistuja

J. BORRELL FONTELLES

P. LEHTOMÄKI
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NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1083/2006,
11. juuli 2006,
millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1260/1999
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

(6)

Selliste vahendite, millest toetatakse maaelu arengut,
nimelt nõukogu 20. septembri 2005. aasta määrus
(EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste
kohta, (5) ja kalandussektorit, nimelt Euroopa Kalandusfondi rolli tuleks täpsustada. Need vahendid tuleks
kaasata ühise põllumajanduspoliitika ja ühise kalanduspoliitika vahenditesse ning viia kooskõlla ühtekuuluvuspoliitika vahenditega.

(7)

Seega antakse ühtekuuluvuspoliitika raames toetust
üksnes Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF), Euroopa
Sotsiaalfondist (ESF) ja Ühtekuuluvusfondist. Iga fondi
suhtes kohaldatavad eeskirjad täpsustatakse rakendusmäärustes, mis võetakse vastu vastavalt asutamislepingu
artiklitele 148, 161 ja 162.

(8)

Vastavalt nõukogu 21. juuni 1999. aasta määruse
(EÜ) nr 1260/1999 (millega nähakse ette üldsätted struktuurifondide kohta) (6) artiklile 55 vaatab nõukogu
komisjoni ettepanekul kõnealuse otsuse uuesti läbi hiljemalt 31. detsembriks 2006. Käesolevas määruses ette
pandud fondide reformi läbiviimiseks tuleks määrus
(EÜ) nr 1260/99 tunnistada kehtetuks.

(9)

Et suurendada ühenduse ühtekuuluvuspoliitika lisandväärtust, tuleks struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi
tööd keskendada ja lihtsustada ning uuesti määratleda
määruses (EÜ) nr 1260/1999 esitatud eesmärgid.
Eesmärkideks tuleks kehtestada liikmesriikide ja piirkondade lähenemine, piirkondlik konkurentsivõime ja
tööhõive ning Euroopa territoriaalne koostöö.

(10)

Kõnealuse kolme eesmärgi raames tuleks võtta piisavalt
arvesse majanduslikke, sotsiaalseid ja piirkondlikke
erisusi.

(11)

Äärepoolseimatele piirkondadele tuleks kehtestada
erimeetmed ja pakkuda täiendavat toetust, et tasakaalustada asutamislepingu artikli 299 lõikes 2 osutatud teguritest tulenevaid ebasoodsaid tingimusi.

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle
artiklit 161,
võttes arvesse komisjoni ettepanekut,
võttes arvesse Euroopa Parlamendi nõusolekut (1),
võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (2),
3

võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust ( ),
võttes arvesse kontrollikoja arvamust (4)
ning arvestades järgmist:
(1)

(2)

Asutamislepingu artiklis 158 on sätestatud, et ühendus
taotleb majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse tugevdamiseks eri regioonide arengutaseme ühtlustamist ning
mahajäämuse vähendamist kõige ebasoodsamates piirkondades või saartel, sealhulgas maapiirkondades. Asutamislepingu artiklis 159 on ette nähtud, et seda tegevust
toetatakse struktuurifondide, Euroopa Investeerimispanga
(EIP) ja muude olemasolevate rahastamisvahendite
kaudu.
Euroopa Ülemkogu Lissaboni kohtumisel 23. ja 24. märtsil 2000 ja Göteborgi kohtumistel 15. ja 16. juuni 2001
määratletud ühenduse säästva arengu prioriteetide kaasamise teel peaks ühtekuuluvuspoliitika aitama kaasa
majanduskasvu, konkurentsivõime ja tööhõive suurendamisele.

(3)

Majanduslikud, sotsiaalsed ja piirkondlikud erinevused
on laienenud Euroopa Liidus kasvanud nii piirkondlikul
kui ka riiklikul tasandil. Seepärast tuleks tugevdada lähenemise, konkurentsivõime ja tööhõivealaseid meetmeid
kogu ühenduses.

(4)

Ühenduse maismaa- ja merepiiride arvu kasv ning tema
territooriumi laienemine peaks tõstma piiriülese, riikidevahelise ja piirkondadevahelise koostöö lisandväärtust
ühenduses.

(5)

Ühtekuuluvusfond tuleks kaasata struktuuriabi kavandamisse, et saavutada eri fondide tegevuse vahel suuremat
kooskõla.

(1) 4. juuli 2006. aasta nõusolek (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).
(2) ELT C 255, 14.10.2005, lk 79.
(3) ELT C 231, 20.9.2005, lk 1.
(4) ELT C 121, 20.5.2005, lk 14.

(5) ELT L 277, 21.10.2005, lk 1.
(6) EÜT L 161, 26.6.1999, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 173/2005 (ELT L 29, 2.2.2005, lk 3).
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4. aasta ühinemisakti protokollis nr 6 struktuurifondide
raames eesmärgiga 6 seotud erisätete kohta Soomes ja
Rootsis osutatud probleemid, mis on seotud äärmiselt
väikese rahvastikutihedusega piirkondade juurdepääsetavusega ja suurtest turgudest kaugel asumisega, nõuavad
sobivat finantskohtlemist, et tasakaalustada kõnealuste
ebasoodsate tingimuste mõju.

Pidades silmas linnade säästva arengu tähtsust ja eelkõige
keskmise suurusega linnade panust piirkondlikku arengusse, tuleks pöörata neile suuremat tähelepanu, suurendades linnade taaselustamise edendamiseks nende rolli
programmitöös.

raames piirkondliku lähenemistoetuse saamise tingimustele ja saavad seetõttu üleminekutoetust, kui ka kõigile
teistele ühenduse piirkondadele.

(19)

Euroopa territoriaalse koostöö eesmärk on mõeldud
maismaa- ja merepiiriga piirkondadele, integreeritud
territoriaalset arengut soodustavate meetmete raames
määratletud riikidevahelise koostöö piirkondadele ning
piirkondadevahelise koostöö ja kogemustevahetuse toetamiseks.

(20)

Koostöö parandamise ja lihtsustamise juurde ühenduse
välispiiril kuulub ühenduse välisabi vahendite, eelkõige
Euroopa naabruspoliitika ning partnerluse rahastamisvahendi ning nõukogu määrusega (EÜ) nr 1085/2006
asutatud ühinemiseelse abi rahastamisvahendi (2) kasutamine.

(21)

ERFi panus sellisesse koostöösse ühenduse välispiiridel
aitab kaasa põhiliste piirkondlike ebavõrdsuste korvamisele ühenduses ja seega ühenduse majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse tugevdamisele.

(22)

Fondide tegevus ja toimingud, mille rahastamist neist
toetatakse, peaksid olema seostatud ühenduse muude
poliitikatega ja vastama ühenduse õigusnormidele.

(23)

Ühenduse tegevus peaks täiendama liikmesriikide tegevust või püüdma sellele kaasa aidata. Partnerluse tugevdamiseks tuleks kehtestada kord eri liiki partnerite,
eelkõige piirkondlike või kohalike ametiasutuste osalemiseks, pidades täielikult kinni liikmesriikide institutsionaalsest korraldusest.

(24)

Mitmeaastane programmitöö peaks olema suunatud vajalike rahaliste vahendite olemasolu ning ühenduse ja liikmesriikide ühismeetmete ühtsuse ja järjepidevuse tagamise abil fondide eesmärkide saavutamisele.

(25)

Kuna lähenemise, piirkondliku konkurentsivõime ja
tööhõive ning Euroopa territoriaalse koostöö eesmärkide
erinevuste ulatuslikkuse ja rahaliste vahendite piiratuse
tõttu liikmesriikides ja piirkondades, mis vastavad lähenemise eesmärgi raames toetuse saamise tingimustele, ei
suuda liikmesriigid kõnealuseid eesmärke ise rahuldavalt
saavutada ning seetõttu on nimetatud eesmärke ühenduse tasandil lihtsam saavutada mitmeks aastaks tagatud
ühenduse rahastamise teel, mis võimaldab keskenduda
ühtekuuluvuspoliitikas ühenduse prioriteetidele, võib
ühendus võtta meetmeid vastavalt asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttele. Vastavalt
eelmainitud artiklis sätestatud proportsionaalsuse
põhimõttele ei minda käesoleva määrusega kaugemale,
kui on vajalik nimetatud eesmärkide saavutamiseks.

Fondid peaksid võtma lisaks Maaelu Arengu Euroopa
Põllumajandusfondi (EAFRD) ja Euroopa Kalandusfondi
(EFF) meetmetele eri- ja täiendavaid meetmeid, et toetada
majandustegevuse mitmekesistamist maapiirkondades ja
kalandusest sõltuvates piirkondades.

Tuleks tugevdada meetmeid ebasoodsate looduslike tingimustega piirkondades, s.t teatavatel saartel, mägipiirkondades ja hõredalt asustatud piirkondades, et nad tuleksid
toime oma konkreetsete arenguraskustega; sama tuleks
teha laienemise järgselt teatavatel ühenduse piirialadel.

Tuleks määrata kindlaks objektiivsed kriteeriumid
abikõlblike piirkondade ja alade määramiseks. Selleks
tuleb esmatähtsate piirkondade ja alade kindlaksmääramisel võtta ühenduse tasandil aluseks ühine piirkondade
klassifitseerimise süsteem, mis on loodud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. mai 2003. aasta määrusega
(EÜ) nr
1059/2003, millega kehtestatakse ühine statistiliste
territoriaalüksuste liigitus (NUTS) (1).

Lähenemiseesmärgi alla kuuluvad liikmesriigid ja piirkonnad, mis on oma arengus maha jäänud. Lähenemiseesmärk on suunatud piirkondadele, mille ostujõu pariteetides väljendatud sisemajanduse kogutoodang (SKT)
inimese kohta on alla 75 % ühenduse keskmisest.
Seetõttu antakse piirkondadele, millele Euroopa Liidu
laienemisest tuleneval ühenduse keskmise langusel on
negatiivne statistiline mõju, lähenemisprotsessi lõpuleviimiseks märkimisväärset üleminekutoetust. Kõnealuse
toetuse andmine lõpeb 2013. aastal ja sellele ei järgne
enam täiendavat üleminekuperioodi. Ühtekuuluvusfondist saavad abi lähenemiseesmärgiga hõlmatud liikmesriigid, kelle kogurahvatulu inimese kohta on alla 90 %
ühenduse keskmisest.

Piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive eesmärk on
mõeldud lähenemiseesmärgi alt välja jäävatele ühenduse
aladele. Toetust võidakse anda nii piirkondadele, mis ei
vasta enam programmiperioodi 2000–2006 eesmärgi 1

(1) ELT L 154, 21.6.2003, lk 1. Määrust on muudetud määrusega
(EÜ) nr 1888/2005 (ELT L 309, 25.11.2005, lk 1).
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(2) Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 82.
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(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)
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vahendeid; jätkama peaks piirkondliku konkurentsivõime
ja tööhõive eesmärgi nimel tehtavate jõupingutustega, et
aidata tõsta konkurentsivõimet ja tööhõivet ülejäänud
ühenduses, ning silmas pidades Euroopa territoriaalse
koostöö erilist lisandväärtust, tuleks selle vahendeid
suurendada.

Asjakohane on sätestada mõõdetavad eesmärgid, mida
enne 1. maid 2004. aastal Euroopa Liidu moodustanud
liikmesriigid püüavad saavutada konkurentsivõime edendamiseks ja töökohtade loomiseks lähenemiseesmärgi
ning piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõiveeesmärgi raames tehtavate kulutuste abil. On vaja kindlaks määrata asjakohased viisid nimetatud eesmärkide
saavutamise mõõtmiseks ja esitamiseks.
(33)

Liikmesriigile fondist eraldatavatele aastastele assigneeringutele kehtib ülemmäär, mis kinnitatakse vastavalt
riigi kasutamisvõimele.

(34)

3 % lähenemise ning piirkondliku konkurentsivõime ja
tööhõive eesmärkide raames struktuurifondidest liikmesriikidele eraldatud assigneeringutest võib paigutada tulemuslikkuse premeerimiseks ette nähtud liikmesriigi
reservi.

(35)

Struktuurifondide kasutada olevad assigneeringud tuleks
programmitöö eesmärgil siduda ühtse indeksiga.

(36)

Et viia ühtekuuluvuspoliitika strateegiline sisu kooskõlla
ühenduse prioriteetidega ja sellega soodustada läbipaistvust, peaks nõukogu komisjoni ettepanekul vastu võtma
strateegilised suunised. Nõukogu peaks kontrollima
komisjoni strateegilise aruande põhjal nende suuniste
rakendamist liikmesriikides.

(37)

On asjakohane, et iga liikmesriik valmistab dialoogis
komisjoniga nõukogu poolt vastu võetud strateegiliste
suuniste alusel ette riigisisese viitedokumendi oma arengustrateegia kohta, mis peaks moodustama rakenduskavade ettevalmistamise raamistiku. Riikliku strateegia
alusel peaks komisjon riikliku strateegilise raamistiku
teadmiseks võtma ja tegema otsuse selle elementide
kohta.

(38)

Struktuurifondide kavandamist ja juhtimist tuleks nende
eripära arvesse võttes lihtsustada, sätestades, et rakenduskavasid rahastatakse kas ERFist või ESFist, võimaldades
samas kummastki täiendavalt ja piiratud määral rahastada teise fondi alla kuuluvaid meetmeid.

(39)

Vastastikuse täiendavuse parandamiseks ja rakendamise
lihtsustamiseks peaks Ühtekuuluvusfondi ja ERFi
toetused kavandatama transporti ja keskkonda käsitlevate
rakendusekavade puhul ühiselt ning nendel toetustel
peaks olema riigis geograafiline ulatus.

(40)

Kavandamine peaks tagama, et fondid on kooskõlas
üksteisega, muude olemasolevate rahastamisvahenditega,
EIP ja Euroopa Investeerimisfondiga (EIF). Kõnealune
kooskõlastamine peaks hõlmama ka keerukamate rahastamiskavade koostamist ning avaliku ja erasektori partnerlust.

Asjakohane on tugevdada Struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi meetmete subsidiaarsust ja proportsionaalsust.

Vastavalt asutamislepingu artiklile 274 tuleb seoses ühisjuhtimisega täpsustada tingimusi, mille puhul komisjonil
on õigus täita oma ülesandeid Euroopa Liidu üldeelarve
rakendamisel, ning selgitada liikmesriikide koostöökohustusi. Kõnealuste tingimuste kohaldamise teel oleks
komisjonil võimalik veenduda, et liikmesriigid kasutavad
fonde seaduslikult ja korrapäraselt ning kooskõlas
finantsmääruses sätestatud usaldusväärse finantsjuhtimise
põhimõttega.

Tegeliku majandusliku mõju tagamiseks ei tohi struktuurifondide panus vastavalt käesoleva määruse tingimustele
asendada liikmesriikidepoolseid avaliku sektori kulusid.
Lähenemise eesmärgi alla kuuluvatele piirkondadele eraldatud rahaliste vahendite hulga tõttu tuleks täiendavuse
põhimõttest kinnipidamise kontrollimisel partnerluse
kaudu keskenduda nimetatud piirkondadele ning, kui
täiendavuse põhimõtet ei ole järgitud, võib see tuua
kaasa finantskorrektsiooni.

Fondide rakendamise kõigis etappides toetab ühendus
majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse soodustamiseks
tehtavate jõupingutuste raames meeste ja naiste
ebavõrdsuse kaotamise ja nende võrdõiguslikkuse edendamise eesmärki, mis on sätestatud asutamislepingu artiklites 2 ja 3, ning diskrimineerimise tõkestamist soo,
rassi või etnilise päritolu, usutunnistuse või veendumuste, puuete, vanuse või seksuaalse sättumuse tõttu.

Komisjon peaks kehtestama kasutada olevate kulukohustuste assigneeringute soovitusliku jaotuse aastate kaupa,
kasutades objektiivset ja läbipaistvat meetodit ning võttes
arvesse komisjoni ettepanekut, 2005. aasta 15. ja 16. detsembri Euroopa Ülemkogu järeldusi ja 17. mai 2006.
aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja
usaldusväärse finantsjuhtimise kohta, (1) et märkimisväärne osa oleks koondatud arengus maha jäänud piirkondadele, sealhulgas neile piirkondadele, mis saavad
statistilise mõju tõttu üleminekutoetust.

Suuremate erinevuste tõttu laienenud Euroopa Liidus
tuleks lähenemiseesmärgile koondada rohkem rahalisi

(1) ELT C 139, 16.6.2006, lk 1.
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Asjakohane on tagada, et juurdepääsu hõlbustamine
rahastamisele ja innovatiivne finantskorraldus on kättesaadav peamiselt mikro-, väike- ja keskmise suurusega
ettevõtjatele ning investeerimiseks avaliku ja erasektori
partnerlusse ning teistesse projektidesse, mis on lisatud
linnade säästva arengu ühtsesse rakenduskavasse. Liikmesriigid võivad valida haldusfondi riigihankelepingu
sõlmimise teel vastavalt riigihankeseadusele, sealhulgas
vastavalt riigisiseses õiguses olevate eranditega, mis on
kooskõlas ühenduse õigusega. Muul juhul, kui liikmesriik
on nõus, et riigihankeseadust ei kohaldata, õigustab EIF
ja EIP ülesannete määratlus seda, et liikmesriigid
määravad neile toetuse, mis on rakenduskavast antav
otsene rahaline annetus. Samadel tingimustel võib riigisiseste õigusaktidega ette näha võimaluse määrata toetus
ilma pakkumiskutseta teisele finantsasutusele.

31.7.2006

(48)

ERFist rahastatava Euroopa territoriaalse
eesmärgi elluviimiseks tuleks luua eraldi kord.

(49)

Komisjonil peaks olema võimalik, vajaduse korral
konsulteerides EIPga, kiita heaks rakenduskavas sisalduvad suurprojektid, et hinnata nende eesmärki, mõju ja
ühenduse vahendite kavandatud kasutamist.

(50)

Kasulik oleks täpsustada meetmete liigid, millele fondid
peaks osutama tehnilist abi.

(51)

Tuleb tagada, et liikmesriikide abistamiseks projektide
ettevalmistamisel ja hindamisel oleks suunatud piisavalt
vahendeid. EIP-l on oluline roll sellise abi osutamisel ja
selleks võiks komisjon talle eraldada toetuse.

(52)

Samamoodi on asjakohane näha ette, et komisjon võib
eraldada EIP-le toetuse, et tegeleda mikro-, väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele kättesaadavate innovatiivsete
finantskorraldusmeetmete vajaduste hindamisega.

(53)

Eespool nimetatud põhjustel võib EIP-le ja EIF-ile eraldada komisjoni toetuse tehnilise abi meetmete võtmiseks
linnade säästva arengu valdkonnas või restruktureerimismeetmete toetamiseks säästvaks majandustegevuseks
majanduskriisist märkimisväärselt mõjutatud piirkondades.

(54)

Et võtta arvesse lihtsustamise ja detsentraliseerimise vajadust, peaks programmitöö ja finantsjuhtimine toimuma
üksnes rakenduskavade ja prioriteetsete suundade
tasandil; määruses (EÜ) nr 1260/1999 ette nähtud ühenduse abi raamprogrammi ja programmitäiendi kohaldamine tuleks lõpetada.

Fondidest saadava abi mõjusus sõltub samuti usaldusväärse hindamise kaasamisest kavandamisse ja järelevalvesse. Seoses sellega tuleks täpsustada liikmesriikide ja
komisjoni ülesanded.

(55)

Liikmesriigid, piirkonnad ja korraldusasutused võivad
lähenemise ning piirkondliku konkurentsivõime ja
tööhõive eesmärkide raames ERFist kaasrahastatavate
rakenduskavade puhul korraldada vastutuse delegeerimise linnade ametiasutustele linnade taaselustamist käsitlevate prioriteetide osas.

Lähenemise ning piirkondliku konkurentsivõime ja
tööhõive eesmärkide raames võivad liikmesriigid näha
oma riiklikest assigneeringutest ette väikese reservi, et
reageerida kiiresti ootamatutele valdkondlikele ja kohalikele probleemidele, mis tulenevad sotsiaal-majanduslikest
ümberkorraldustest või kaubanduskokkulepete mõjust.

(56)

Asjakohane on määratleda, missugused kulutused liikmesriigis võib võrdsustada avalike kulutustega, et arvutada riiklik koguosalus rakenduskavas. Selleks on asjakohane viidata riigihankeid käsitlevate ühenduse direktiivides määratletud avalik-õiguslike isikute panusele, sest
sellised isikud hõlmavad mitut liiki avalik-õiguslikke ja
eraõiguslikke isikuid, mis on asutatud üldistes huvides
ega tegele tööstuse ega kaubandusega ja mida kontrollivad riik, piirkondlik või kohalik omavalitsus.

Komisjonil peaks suuremate tootlike investeeringuprojektide hindamisel olema kogu vajalik teave, et otsustada,
kas fondide rahaline toetus põhjustab olulist töökohtade
kaotamist nende praegustes asukohtades Euroopa Liidus,
eesmärgiga tagada, et ühenduse rahastamine ei toetaks
ümberpaigutumist Euroopa Liidus.

koostöö

Programmiperiood kestab seitse aastat, et säiliks
määruses (EÜ) nr 1260/1999 määratletud juhtimissüsteemi lihtsustamine.

Liikmesriigid ja korraldusasutused võivad luua ERFiga
kaasrahastatavate rakenduskavade raames piirkondadevahelise koostöö korra ja võivad võtta arvesse ebasoodsamate looduslike tingimustega piirkondade eripära.

Äärepoolseimate piirkondade lisakulude hüvitamiseks
mõeldud täiendavad assigneeringud tuleks kaasata rakenduskavadesse, mida ERF kõnealustes piirkondades
rahastab.
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(57)

On vaja määrata kindlaks kord, mille alusel kohandada
fondide panust rakenduskavadesse, eelkõige ühenduse
vahendite mitmekordse mõju tugevdamiseks. Asjakohane
on kehtestada ka maksimaalsed piirmäärad, mida fondide
panus ei saa ületada sõltuvalt fondi liigist ja eesmärgist.

(58)

Samuti on vaja määratleda kasumit teeniva projekti
mõiste ning määrata kindlaks ühenduse põhimõtted ja
reeglid fondide panuse arvestamiseks; mõnede investeeringute puhul pole kasumit võimalik eelnevalt objektiivselt hinnata ja seetõttu tuleb määratleda metoodika tagamaks, et seda kasumit ei finantseerita avalikust sektorist.

(59)

Tuleks määratleda kulutuste abikõlblikkuse algus- ja
lõppkuupäev, et sätestada fondide rakendamise ühtne ja
õiglane eeskiri kogu ühenduses. Rakenduskavade täitmise
hõlbustamiseks on asjakohane näha ette, et kulutuste
abikõlblikkuse alguskuupäev võib olla enne 1. jaanuari
2007, kui asjaomane liikmesriik esitab rakenduskava
enne nimetatud kuupäeva.

(60)

Vastavalt subsidiaarsuse põhimõttele ja ilma, et sellega
piirataks erandite kohaldamist, mis on sätestatud
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2006. aasta
määruses (EÜ) nr 1080/2006 Euroopa Regionaalarengu
Fondi kohta, (1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli
2006. aasta määruses (EÜ) nr 1081/2006 Euroopa Sotsiaalfondi kohta (2) ja nõukogu 11. juuli 2006. aasta
määruses (EÜ) nr 1084/2006 Ühtekuuluvusfondi
kohta, (3) tuleks kehtestada kulude abikõlblikkust käsitlevad riigisisesed eeskirjad.

(61)

Fondide tegevuse mõjususe, aususe ja püsiva mõju kindlustamiseks tuleks näha ette sätted, mis tagaksid äriühingutesse tehtavate investeeringute pikaajalisuse ja hoiaksid
ära fondide kasutamise põhjendamatute eeliste loomise
eesmärgil. On vaja tagada, et fondide toetusel tehtud
investeeringud saaks kanda pärast piisavalt pika aja
möödumist kuludesse.

(62)

Liikmesriigid peaksid võtma vajalikud meetmed juhtimisja kontrollisüsteemide nõuetekohase toimimise tagamiseks. Selleks on vaja kehtestada üldpõhimõtted ja
ülesanded, mida kõigi rakenduskavade kontrollisüsteemid
peavad täitma vastavalt programmiperioodi 2000–2006
suhtes kehtivatele ühenduse õigusaktidele.

(1) Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 1.
(2) Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 12.
(3) Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 79.
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(63)

Seetõttu on vaja määrata iga rakenduskava puhul korraldusasutus ning täpsustada selle ja samuti auditeerimisasutuse ülesanded. Samuti on vaja tagada, et kulude
kinnitamine ja maksetaotlused vastaksid enne komisjonile edastamist ühtsetele kvaliteedinõuetele On vaja
täpsustada sertifitseerimisasutuse ülesanded ja kõnealuste
taotluste aluseks olevate andmete laad ja kvaliteet.

(64)

Rakenduskavade seire on vajalik nende kvaliteetse rakendamise tagamiseks. Selleks tuleb asutada seirekomisjonid
ja kindlaks määrata nende ülesanded, samuti komisjonile
edastatav teave ja selle kontrollimise raamistik. Rakenduskavade elluviimist käsitleva teabevahetuse parandamiseks tuleks kehtestada elektroonilise teabevahetuse
põhimõte.

(65)

Vastavalt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtetele peaksid liikmesriigid kandma esmavastutust meetmete rakendamise ja kontrolli eest.

(66)

Rakenduskavade tõhusa ja nõuetekohase rakendamise
tagamiseks tuleks täpsustada liikmesriikide kohustused
seoses juhtimis- ja kontrollsüsteemidega, kulude kinnitamisega ning eeskirjade eiramise ja ühenduse õiguse
rikkumise ennetamise, avastamise ja kõrvaldamisega.
Eelkõige on juhtimise ja kontrolli puhul liikmesriikide
jaoks vaja kehtestada protseduurid, mille alusel kinnitada
süsteemide olemasolu ja nõuetekohast toimimist.

(67)

Ilma et sellega piirataks komisjoni volitusi finantskontrolli alal, tuleks nimetatud valdkonnas tugevdada liikmesriikide ja komisjoni vahelist koostööd ning kehtestada
kriteeriumid, mille põhjal komisjonil oleks võimalik
vastavalt oma riigisiseste süsteemide kontrollimise strateegiale teha kindlaks liikmesriikide auditeerimisasutuste
kindlusaste.

(68)

Ühenduse kontrollide ulatus ja intensiivsus peaks
sõltuma tema toetuse suurusest. Kui programmi pearahastaja on liikmesriik, on kohane anda talle võimalus
korraldada teatav osa kontrollimisest vastavalt riigisisestele eeskirjadele. Sellisel juhul on vaja sätestada, et
komisjon lahutaks vahendid, mille abil liikmesriik täidab
kulude kinnitamise ülesannet ning juhtimis- ja kontrollsüsteemi kontrollimise ülesannet, ning kehtestaks tingimused, mille puhul komisjon ei pea ise auditit läbi viima
ja võib piirduda riigisisese ametiasutuse kinnitusega.

L 210/30
(69)
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Rakenduskavade alguses tehtav eelmakse tagab korrapärase rahavoo, mis lihtsustab rakenduskava elluviimisel
maksete tegemist toetusesaajatele. Seetõttu aitavad
eelmaksed, mis on tehtud struktuurifondi arvelt (5 % —
enne 1. maid 2004 Euroopa Liidu moodustanud liikmesriigid ja 7 % — 1. mail 2004. aastal või hiljem Euroopa
Liiduga ühinenud liikmesriigid) ning Ühtekuuluvusfondi
arvelt (7,5 % — enne 1. maid 2004 Euroopa Liidu
moodustanud liikmesriigid ja 10,5 % — 1. mail
2004. aastal või hiljem Euroopa Liiduga ühinenud liikmesriigid), kiirendada rakenduskavade elluviimist.

(70)

Lisaks maksete peatamisele tõsiste puuduste avastamise
korral juhtimis- ja kontrollisüsteemis tuleks kehtestada
meetmed, mis võimaldaksid volitatud eelarvevahendite
käsutajal katkestada maksed, kui on tõendeid, mis
võimaldavad väita, et kõnealuste süsteemide toimimises
on märkimisväärseid puudusi.

(71)

Automaatne kohustustest vabastamise reegel aitab
kavade rakendamist kiirendada. Selleks on kohane
määratleda kõnealuse eeskirja kohaldamise kord ja eelarvelised kulukohustused, mille puhul võib teha erandi,
eelkõige kui viivitused meetmete rakendamisel tulenevad
asjaoludest, mis ei sõltu erandit taotlevast isikust ja on
ebatavalised või ettearvamatud ning mille tagajärgi isikul
ei ole hoolikusele vaatamata võimalik vältida.

31.7.2006

(72)

Lõpetamismenetlust tuleks lihtsustada, võimaldades liikmesriikidel vastavalt valitud ajakavale rakenduskava
lõpuleviidud toimingute osas soovi korral osaliselt
lõpetada; selleks tuleks ette näha sobiv raamistik.

(73)

Käesoleva määruse rakendamiseks vajalikud meetmed on
vaja vastu võtta vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta
otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni
rakendusvolituste kasutamise menetlused (1). Pärast
korralduskomiteena tegutseva fondide koordineerimiskomitee arvamust võtab komisjon vastu määruse rakendusmeetmed, et tagada rakenduskava haldamisel kohaldatavate sätete läbipaistvus ja selgus kulutuste liigitamise,
finantskorralduse, juhtimise ja kontrolli, elektroonilise
andmevahetuse ja avalikustamise suhtes; on asjakohane,
et komisjon avaldab pärast konsultatiivkomiteena tegutseva fondide koordineerimiskomiteega konsulteerimist
loetelu piirkondadest, mis on käesolevas määruses sätestatud kriteeriumite rakendamisel Euroopa territoriaalse
koostöö eesmärgi kohaselt abikõlblikud, suunavad
juhised tasuvusanalüüsi kohta suurte projektide ja tulusate projektide ettevalmistamise ja esitamise jaoks,
suunavad juhised hindamiseks ja loetelu meetmetest, mis
on kõlblikud komisjoni algatusel antava tehnilise toetuse
saamiseks,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

(1) EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.
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I JAOTIS

EESMÄRGID JA ABI ANDMISE ÜLDEESKIRJAD

I PEATÜKK
Kohaldamisala ja mõisted

Artikkel 1
Eesmärk
Käesoleva määrusega nähakse ette Euroopa Regionaalarengu
Fondi (ERF), Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) (edaspidi “struktuurifondid”) ja Ühtekuuluvusfondi reguleerivad üldeeskirjad, ilma et
sellega piirataks määrustes (EÜ) nr 1080/2006, (EÜ) nr
1081/2006 ja (EÜ) nr 1084/2006 ette nähtud erisätteid.
Käesolevas määruses määratletakse eesmärgid, mida struktuurifondidest ja Ühtekuuluvusfondist (edaspidi “fondid”) toetatakse,
liikmesriikide ja piirkondade suhtes kohaldatavad kõnealustest
fondidest toetuse saamise kriteeriumid, olemasolevad rahalised
vahendid ja nende jaotamise kriteeriumid.
Määruses määratletakse ühtekuuluvuspoliitika kohaldamisala,
sealhulgas ühenduse ühtekuuluvusalaste strateegiliste suuniste
kehtestamise viis, riiklik strateegiline raamistik ja kontrollimismenetlus ühenduse tasandil.

31.7.2006

dustegevuses osaleja, organ või äriühing. Toetuskavade
puhul on toetusesaajad vastavalt asutamislepingu artiklile 87
avalik-õiguslikud või eraõiguslikud äriühingud, kes viivad
ellu teatud üksikprojekti ja saavad riigiabi;
5) avaliku sektori kulud – toimingute rahastamiseks mõeldud
avaliku sektori panus, mis on pärit riigi, piirkondlike või
kohalike ametiasutuste eelarvest, Euroopa ühenduste eelarvest seoses struktuurifondide või Ühtekuuluvusfondiga, või
mis tahes muud sarnased kulud. Igasugust toimingute rahastamiseks mõeldud panust, mis on Euroopa Parlamendi ja
nõukogu 31. märtsi 2004. aasta direktiivi 2004/18/EÜ
(ehitustööde riigihankelepingute, asjade riigihankelepingute
ja teenuste riigihankelepingute sõlmimise korra kooskõlastamise kohta) (1) kohaselt tegutseva avalik-õigusliku organi või
ühest või mitmest piirkondlikust või kohalikust ametiasutusest või avalik-õiguslikust organist koosneva ühenduse eelarvest, loetakse sarnaseks kuluks;
6) vahendusasutus – mis tahes avalik-õiguslik või eraõiguslik
asutus, mis tegutseb korraldus- või sertifitseerimisasutuse
alluvuses, või täidab nende nimel ülesandeid, mis on seotud
toiminguid läbi viivate toetusesaajatega;
7) eeskirjade eiramine – igasugune ühenduse õiguse sätete rikkumine, mis tuleneb majandustegevuses osaleja teost või tegevusetusest, millel on või oleks Euroopa Liidu üldeelarvet
kahjustav mõju põhjendamata kuluartikli üldeelarvest debiteerimise tõttu.

II PEATÜKK
Sel eesmärgil sätestatakse käesolevas määruses partnerlust,
kavandamist, hindamist, juhtimist, sealhulgas finantsjuhtimist,
seiret ja kontrollimist käsitlevad põhimõtted ja eeskirjad, mis
põhinevad liikmesriikide ja komisjoni jagatud vastutuse
põhimõttel.

Artikkel 2
Mõisted
Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:
1) rakenduskava – liikmesriigi esitatud ja komisjoni poolt vastu
võetud dokument, kus on esitatud arengustrateegia
omavahel seotud prioriteetide kaudu, mis saavutatakse fondi
või lähenemiseesmärgi puhul Ühtekuuluvusfondi ja ERFi
abiga;
2) prioriteetne suund – üks rakenduskavasse kuuluva strateegia
prioriteet, mis koosneb omavahel seotud ja konkreetsete
mõõdetavate eesmärkidega toimingute rühmast;
3) toiming – projekt või projektirühm, mis on valitud välja
rakenduskava korraldusasutuse poolt või tema vastutusel
vastavalt seirekomisjoni sätestatud tingimustele ning mida
rakendab üks või enam toetusesaajat, et saavutada sellega
seotud prioriteetsel suunal seatud eesmärke;
4) toetusesaaja – toimingute algatamise või algatamise ja rakendamise eest vastutav avalik-õiguslik või eraõiguslik majan-

Eesmärgid ja ülesanded

Artikkel 3
Eesmärgid
1. Vastavalt asutamislepingu artiklile 158 võetavate meetmete eesmärk on tugevdada laienenud Euroopa Liidu majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust, et toetada ühenduse
ühtlast, tasakaalustatud ja säästvat arengut. Kõnealuseid meetmeid võetakse fondide, Euroopa Investeerimispanga (EIP) ja
muude olemasolevate rahastamisvahendite toetusel. Meetmete
eesmärk on vähendada eelkõige vähemarenenud riikides ja piirkondades tekkinud majanduslikke, sotsiaalseid ja piirkondlikke
erinevusi seoses majanduslike ja sotsiaalsete ümberkorraldustega ning lahendada elanikkonna vananemisega seotud
probleeme.
Ühenduse säästva arengu prioriteedid kaasatakse riiklikul ja
piirkondlikul tasandil fondidest rahastatavatesse meetmetesse
majanduskasvu, konkurentsivõime, tööhõive, sotsiaalse hõlvatuse ning keskkonna kaitse ja kvaliteedi parandamise teel.
(1) ELT L 134, 30.4.2004, lk 114.
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2.
Sel eesmärgil toetavad ERF, ESF, Ühtekuuluvusfond, EIP ja
muud olemasolevad ühenduse rahastamisvahendid sobival viisil
järgmise kolme eesmärgi saavutamist:
a) lähenemise eesmärk, mille ülesandeks on kiirendada vähemarenenud liikmesriikide ja piirkondade lähenemist, parandades majanduskasvu ja tööhõive tingimusi ainelisse ja inimkapitali tehtavate investeeringute suurendamise ja nende
kvaliteedi parandamise, innovatsiooni ja teadmistepõhise
ühiskonna arendamise, majandusliku ja sotsiaalse kohanemisvõime, keskkonnakaitse ja parandamise ning haldussuutlikkuse suurendamise teel. Kõnealune eesmärk on fondide
prioriteet;
b) piirkondlik konkurentsivõime ja tööhõive, mille ülesandeks
on väljaspool kõige vähem arenenud piirkondi asuvate alade
konkurentsivõime ja atraktiivsuse, samuti tööhõive suurendamine väljastpoolt, ennetades majanduslikke ja sotsiaalseid
muutusi, sealhulgas kaubavahetuse avamisega seotud
muutusi, inimkapitali tehtavate investeeringute suurendamise ja nende kvaliteedi parandamise teel, innovatsiooni ja
teadmistepõhise ühiskonna toetamine, ettevõtluse, keskkonna kaitsmine ja parandamine, ligipääsetavuse suurendamine, töötajate ja äriühingute kohanemisvõime ning
võrdseid võimalusi tagava tööturu arendamine;
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a) lähenemiseesmärk: ERF, ESF ja Ühtekuuluvusfond;
b) piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive eesmärk: ERF ja
ESF;
c) Euroopa territoriaalse koostöö eesmärk: ERF.
2. Ühtekuuluvusfond annab abi ka piirkondades, mis ei ole
artikli 5 lõikes 1 sätestatud kriteeriumide alusel lähenemiseesmärgi raames abikõlblikud, mis asuvad
a) artikli 5 lõikes 2 sätestatud kriteeriumide alusel Ühtekuuluvusfondist abi saamise tingimustele vastavas liikmesriigis ja
b) artikli 8 lõikes 3 sätestatud kriteeriumide alusel Ühtekuuluvusfondist abi saamise tingimustele vastavas liikmesriigis.
3. Fondid toetavad liikmesriikide ja komisjoni algatusel
tehnilise abi rahastamist.

III PEATÜKK
Geograafilised abikõlblikkuse tingimused

c) Euroopa territoriaalse koostöö, mille ülesandeks on piiriülese koostöö tugevdamine ühiste kohalike ja piirkondlike
algatuste kaudu, riikidevahelise koostöö tugevdamine meetmete kaudu, mis soodustaksid ühenduse prioriteetidega
seotud integreeritud territoriaalset arengut, ning piirkondadevahelise koostöö tugevdamine ning kogemuste vahetamine sobival piirkondlikul tasandil.
3.
Lõikes 2 nimetatud kolme eesmärgi rahastamisel võetakse
fondi olemusest sõltuvalt arvesse ühelt poolt konkreetseid
majanduslikke ja sotsiaalseid tunnusjooni ning teiselt poolt
konkreetseid piirkondlikke tunnusjooni. Sobival viisil toetatakse
linnade säästvat arengut, eelkõige piirkondliku arengu osana,
ning maapiirkondade ja kalandusest sõltuvate piirkondade
uuendamist majandustegevuse mitmekesistamise kaudu. Samuti
toetatakse piirkondi, mille arenguprobleeme raskendavad
ebasoodsamad geograafilised või looduslikud tingimused,
eelkõige asutamislepingu artikli 299 lõikes 2 nimetatud äärepoolseimaid piirkondi, samuti väga hõreda asustusega põhjaalasid, teatavaid saari ja saareliikmesriike ning mägipiirkondi.

Artikkel 5
Lähenemine
1. Lähenemiseesmärgi raames võib struktuurifondidest
toetada piirkondi, mis vastavad määruse (EÜ) nr 1059/2003
tähenduses ühise statistiliste territoriaalüksuste liigituse
2. tasandile (edaspidi “NUTS 2. tasand”), mille ostujõu pariteetides väljendatud sisemajanduse kogutoodang (SKT) elaniku
kohta aastate 2000–2002 põhjal on sama võrdlusperioodi
jooksul alla 75 % 25liikmelise ELi keskmisest SKTst, millega
kehtestatakse ühine statistiliste territoriaalüksuste liigitus
(NUTS).
2. Ühtekuuluvusfondist abi saamise tingimustele vastavad
need liikmesriigid, kelle ostujõu pariteetides väljendatud ja
ühenduse aastate 2001–2003 andmete põhjal arvutatud kogurahvatulu elaniku kohta on alla 90 % 25liikmelise ELi keskmisest kogurahvatulust ja kellel on olemas programm asutamislepingu artiklis 104 osutatud majandusliku lähenemise tingimuste täitmiseks.

Artikkel 4

Vahendid ja ülesanded

1.
Iga fond toetab vastavalt selle tegevust reguleerivatele
erisätetele artikli 3 lõikes 2 osutatud kolme eesmärgi saavutamist:

3. Komisjon võtab kohe pärast käesoleva määruse jõustumist vastu lõike 1 kriteeriumidele vastavate piirkondade ja artikli lõike 2 kriteeriumidele vastavate liikmesriikide loetelu.
Loetelu kehtib alates 1. jaanuarist 2007 kuni 31. detsembrini
2013.
Liikmesriikide abikõlblikkus ühtekuuluvusfondist abi saamiseks
vaadatakse 2010. aastal läbi 25liikmelise ELi kogurahvatulu
näitajate alusel.
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piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive eesmärgi raames
eritoetust.

Piirkondlik konkurentsivõime ja tööhõive
Piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive eesmärgi raames
võib struktuurifondidest toetada piirkondi, mis ei kuulu artikli 5
lõike 1 ning artikli 8 lõigete 1 ja 2 alla.
Artiklis 27 osutatud riikliku strateegilise raamistiku esitamisel
peab iga asjaomane liikmesriik ära märkima NUTS 1. taseme ja
NUTS 2. taseme piirkonnad, mille kohta ta esitab ERFile rahastamiseks programmi.

Artikkel 7
Euroopa territoriaalne koostöö
1.
Piiriülese koostöö eesmärgil võib rahastada kõiki sisemaismaapiiri ja teatavatel juhtudel välismaismaapiiri ääres asuvaid
NUTS 3. taseme ühenduse piirkondi ning kõiki merepiiriga
külgnevaid NUTS 3. taseme ühenduse piirkondi, mis ei asu
üldjuhul üksteisest rohkem kui 150 km kaugusel, võttes arvesse
võimalikke kohandusi, mis on vajalikud koostöömeetmete sidususe ja järjepidevuse tagamiseks.
Komisjon võtab kohe pärast käesoleva määruse jõustumist
vastavalt artikli 103 lõikes 2 osutatud menetlusele vastu
abikõlblike piirkondade loetelu. Loetelu kehtib alates
1. jaanuarist 2007 kuni 31. detsembrini 2013.

Tunnistades, et ajavahemiku 1997–1999 ülevaadatud näitajate
alusel oleks Küpros pidanud olema abikõlblik eesmärgi 1 alusel
perioodil 2004–2006, saab Küpros ajavahemikul 2007–2013
üleminekutoetust, mida kohaldatakse esimeses lõigus osutatud
piirkondade suhtes.
3. Ühtekuuluvusfondist abi saamise tingimustele aastal 2006
vastavad liikmesriigid, kes oleksid jätkuvalt abikõlblikud, kui
abikõlblikkuse lävi oleks püsinud 90 % juures 15liikmelise ELi
keskmisest kogurahvatulust, aga mis kaotavad õiguse toetusele,
kuna nende nominaalne kogurahvatulu elaniku kohta ületab
90 % artikli 5 lõike 2 kohaselt arvutatud 25liikmelise ELi keskmisest kogurahvatulust, võivad saada üleminekuperioodil ühtekuuluvusfondist lähenemiseesmärgi raames eritoetust.
4. Komisjon võtab kohe pärast käesoleva määruse jõustumist vastu lõigete 1 ja 2 kriteeriumidele vastavate piirkondade
ja artikli lõike 3 kriteeriumidele vastavate liikmesriikide loetelu.
Loetelu kehtib alates 1. jaanuarist 2007 kuni 31. detsembrini
2013.

IV PEATÜKK
Abi andmise põhimõtted

Artikkel 9
2.
Komisjon võtab riikidevahelise koostöö eesmärgil artikli 103 lõikes 2 osutatud menetluse kohaselt vastu abikõlblike
riikidevahelise koostöö piirkondade loetelu, mis on programmide kaupa liigendatud. Loetelu kehtib alates 1. jaanuarist
2007 kuni 31. detsembrini 2013.
3.
Piirkondadevahelise koostöö, koostöövõrgustike ja kogemustevahetuse eesmärgil võib saada toetust kogu ühenduse
territooriumil.

Artikkel 8
Üleminekutoetus
1.
NUTS 2. piirkonnad, mis oleksid abikõlblikud lähenemiseesmärgi kohaselt vastavalt artikli 5 lõikele 1, kui abikõlblikkuse lävi oleks püsinud 75 % juures 15liikmelise ELi keskmisest
SKTst, aga mis kaotavad õiguse toetusele, kuna nende nominaalne SKT elaniku kohta ületab 75 % artikli 5 lõike 1 kohaselt
arvutatud 25liikmelise ELi keskmisest SKTst, võivad saada
üleminekuperioodil struktuurifondidest lähenemiseesmärgi
raames eritoetust.
2.
NUTS 2. tasandi piirkonnad, mis on määruse (EÜ)
nr 1260/1999 raames aastal 2006 täielikult hõlmatud eesmärgiga 1 ja mille artikli 5 lõike 1 kohaselt arvutatud nominaalne
SKT elaniku kohta on üle 75 % 15liikmelise ELi keskmisest
SKTst, võivad saada üleminekuperioodil struktuurifondidest

Vastastikune täiendavus, kooskõla, koordineerimine ja
vastavus õigusnormidele
1. Fondid annavad toetust, mis täiendab riigisiseseid meetmeid, sealhulgas piirkondlikul ja kohalikul tasandil, ühendades
need ühenduse prioriteetidega.
2. Komisjon ja liikmesriigid tagavad, et fondidelt saadav
toetus on kooskõlas ühenduse tegevuse, poliitika ja prioriteetidega ning täiendab muid ühenduse rahastamisevahendeid. Kõnealune kooskõla ja vastastikune täiendavus sätestatakse
eelkõige
ühenduse
ühtekuuluvuspoliitika
strateegilistes
suunistes, riiklikes strateegilistes raamistikes ja rakenduskavades.
3. Fondidest kaasrahastatud toetused on suunatud ELi
konkurentsivõime edendamise ja töökohta loomise prioriteetidele, sealhulgas nõukogu otsusega 2005/600/EÜ (1) esitatud
majanduskasvu ja tööhõive koondsuuniste 2005–2008 eesmärkide saavutamisele. Selleks tagavad komisjon ja liikmesriigid
kooskõlas oma vastavate kohustustega, et kõigi enne 1. maid
2004 Euroopa Liidu moodustanud liikmesriikide lähenemiseesmärgi kuludest 60 % ja piirkondliku konkurentsivõime ja
tööhõive kuludest 75 % on ette nähtud eespool nimetatud prioriteetideks. Neid IV lisas esitatud kulutuste kategooriatele
põhinevaid määrasid kohaldatakse keskmistena kogu programmiperioodil.
(1) ELT L 205, 6.8.2005, lk 21.
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Eesmärgiga tagada, et võetakse arvesse konkreetseid riigisiseseid
asjaolusid, sealhulgas riiklikus reformikavas määratletud prioriteete, võivad komisjon ja kõik asjaomased liikmesriigid otsustada IV lisa kategooriate loetelu asjakohasel viisil täiendada.
Kõik asjaomased liikmesriigid aitavad nimetatud määrasid
saavutada.
Euroopa Liiduga 1. mail 2004. aastal või pärast seda ühinenud
liikmesriigid võivad omal algatusel otsustada nimetatud sätteid
kohaldada.
4.
Komisjon ja liikmesriigid tagavad kooskõlas oma vastavate kohustustega fondidest, Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist, Euroopa Kalandusfondist ning Euroopa Investeerimispangast ja muudest rahastamisvahenditest saadava abi
koordineerimise.
5.
Fondidest rahastatavad toimingud peavad vastama asutamislepingu sätetele ja nende alusel vastu võetud õigusaktidele.
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2. Partnerlust viiakse ellu täielikus vastavuses iga lõikes 1
määratletud partneri institutsionaalsete, õiguslike ja finantsalaste volitustega.
Partnerlus hõlmab rakenduskavade ettevalmistamist, rakendamist, seiret ja hindamist. Vajaduse korral kaasab liikmesriik
kõik asjaomased partnerid, eelkõige piirkonnad, igaks etapiks
ette nähtud tähtaja jooksul programmitöö erinevatesse etappidesse.
3. Komisjon konsulteerib igal aastal fondidest toetuse
saamise osas Euroopa tasandil majandus- ja sotsiaalpartnereid
esindavate organisatsioonidega.

Artikkel 12
Territoriaalne tegevus
Artiklis 32 osutatud rakenduskavade elluviimise eest vastutavad
liikmesriigid asjakohasel piirkondlikul tasandil vastavalt iga liikmesriigi konkreetsele institutsionaalsele süsteemile. Vastutamine
toimub vastavalt käesolevale määrusele.

Artikkel 10
Artikkel 13
Programmitöö
Fondide eesmärke viiakse ellu mitmeaastase programmitöö
süsteemi raames, mis toimub mitmes etapis ja hõlmab prioriteetide kindlaksmääramist, rahastamist ning juhtimis- ja kontrollisüsteemi.

Proportsionaalne tegevus
1. Komisjoni ja liikmesriikide rahalised ja haldusressursid,
mis on kasutatavad fondide rakendamisel ja on seotud järgmisega:
a) artikli 37 lõike 1 punktis c ette nähtud näitajate valikuga;
b) artiklite 47 ja 48 kohase hindamisega;

Artikkel 11
Partnerlus
1.
Fondide eesmärke viiakse ellu komisjoni ja iga liikmesriigi
vahelise tiheda koostöö raames (edaspidi “partnerlus”). Vajaduse
korral korraldab iga liikmesriik kooskõlas kehtivate riigisiseste
eeskirjade ja tavadega partnerlussuhteid asutuste ja organitega,
kelleks on järgmised:
a) pädevad piirkondlikud, kohalikud ja linnade ametiasutused
ning muud avalik-õiguslikud asutused;
b) majandus- ja sotsiaalpartnerid;
c) muud asjakohased organid, kes esindavad kodanikuühiskonda, keskkonnapartnereid või valitsusväliseid organisatsioone, ning meeste ja naiste võrdõiguslikkust edendavad
organid.
Kooskõlas riigisiseste eeskirjade ja tavadega nimetab iga
liikmesriik oma kõige olulisemad partnerid riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil ning majandus-, sotsiaal-, keskkonnavõi muus valdkonnas (edaspidi “partnerid”), arvestades seejuures
vajadust edendada meeste ja naiste võrdõiguslikkust ja säästvat
arengut keskkonnakaitse ja selle parandamise integreerimise
kaudu.

c) artikli 58 punktides e ja f osutatud juhtimis- ja kontrollisüsteemide üldpõhimõtetega;
d) artiklis 67 osutatud aruandlusega,
peavad olema proportsionaalsed asjaomase rakenduskava jaoks
eraldatud kulude kogumahuga.
2. Lisaks sätestatakse käesoleva määruse artiklis 74 erisätted
kontrollide proportsionaalsuse kohta.

Artikkel 14
Ühine juhtimine
1. Euroopa Liidu eelarvest fondidele eraldatud osa täidetakse
vastavalt nõukogu 25. juuni 2002. aasta määruse (EÜ, Euratom)
nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve
suhtes kohaldatavat finantsmäärust) (1) artikli 53 lõike 1
punktile b liikmesriikide ja komisjoni ühise juhtimise raames,
v.a käesoleva määruse artiklis 45 osutatud tehnilise abi puhul.
Usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtet rakendatakse kooskõlas määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artikli 48 lõikega 2.
(1) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
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2.
Komisjon peaks kasutama oma volitusi Euroopa Liidu
üldeelarve täitmisel järgmiselt:

Komisjon viib lähenemiseesmärgi puhul koostöös iga liikmesriigiga läbi täiendavuse järelkontrolli 31. detsembril 2016. aastal.

a) komisjon kontrollib vastavalt artiklites 71, 72 ja 73 kirjeldatud korrale juhtimis- ja kontrollsüsteemide olemasolu ja
nõuetekohast toimimist liikmesriikides;

Liikmesriik peab edastama komisjonile teabe, mis on vajalik
eelnevalt kindlaks määratud avaliku sektori või samaväärsetest
struktuurilistest kuludest kinni pidamise kontrollimiseks. Vajaduse korral tuleks kasutada statistilise hindamise meetodeid.

b) komisjon lükkab edasi või peatab vastavalt artiklitele 91
ja 92 kõik maksed või osa neist, kui riigisisesed juhtimis- ja
kontrollisüsteemid ei toimi, ning kohaldab vastavalt artiklites 100 ja 101 kirjeldatud korrale mis tahes muid vajalikke
finantskorrektsioone;
c) komisjon kontrollib ettemaksete tagasimaksmist ning
vabastab artikli 82 lõikes 2 ja artiklites 93 kuni 97 sätestatud korras automaatselt eelarvelised kulukohustused.

Pärast kolmest kontrollietapist iga etapi lõppu avaldab
komisjon täiendavuse kontrolli tulemused liikmesriigiti, sealhulgas kasutatud metoodika ja teabeallikad.

Artikkel 16
Meeste ja naiste võrdõiguslikkus ja mittediskrimineerimine

Artikkel 15

Täiendavus

1.
Struktuurifondide toetus ei asenda liikmesriigi avaliku
sektori või samaväärseid struktuurilisi kulusid.

2.
Lähenemiseesmärgi alla kuuluvate piirkondade puhul
määravad komisjon ja liikmesriik kindlaks taseme, millel
liikmesriik hoiab programmiperioodi jooksul avaliku sektori
või samaväärsed struktuurilised kulud kõigis asjaomastes piirkondades.

Liikmesriikide kulude tase on lisatud artikli 28 lõikes 3 nimetatud komisjoni otsusesse riigi strateegilise raamistiku kohta.
Juhised on esitatud komisjoni metoodilises dokumendis, mis on
vastu võetud artikli 103 lõikes 3 osutatud korras.

3.
Üldjuhul peab lõikes 2 osutatud kulude tase olema vähemalt võrdne eelmise programmi perioodi tegelike aasta keskmiste kulude summaga.

Lisaks sellele määratakse kulude tase kindlaks rahastamise
üldiste makromajanduslike tingimuste põhjal ja võttes arvesse
teatavaid majanduslikke eriolukordi, näiteks erastamist ja liikmesriigi avaliku sektori struktuuriliste või samaväärsete kulude
erandlikku taset eelmisel programmiperioodil.

Liikmesriigid ja komisjon tagavad, et fondide kasutamise eri
etappides toetatakse meeste ja naiste võrdõiguslikkust ja edendatakse sooküsimuste kaasamist.
Liikmesriigid ja komisjon võtavad vajalikud meetmed, et
fondide kasutamise eri etappidel, eriti fondidest toetuse
saamisel, hoida ära igasugune diskrimineerimine soo, rassi või
etnilise päritolu, usutunnistuse või veendumuse, puude, vanuse
või seksuaalse sättumuse põhjal. Eelkõige on puudega inimeste
erivajadustega arvestamine üheks kriteeriumiks, mida tuleb
võtta arvesse fondidest kaasrahastavate toimingute kindlaksmääramisel ning rakendamise erinevatel etappidel.

Artikkel 17
Säästev areng
Fondide eesmärke tuleb ellu viia säästva arengu raames ning
ühendusepoolse keskkonna kaitsmise ja selle kvaliteedi parandamise edendamise raames, nagu sätestatud asutamislepingu artiklis 6.

V PEATÜKK
Finantsraamistik

Artikkel 18
Koguvahendid

4.
Komisjon viib lähenemiseesmärgi täitmiseks koostöös iga
liikmesriigiga läbi täiendavuse vahekontrolli 2011. aastal. Selle
vahekontrolli osana võib komisjon liikmesriigiga konsulteerides
otsustada muuta nõutud struktuuriliste kulude taset, kui asjaomase liikmesriigi majanduslik olukord on oluliselt muutunud
võrreldes olukorraga hetkel, kui määrati kindlaks lõikes 2
osutatud avaliku sektori või samaväärsete struktuuriliste kulude
tase. Artikli 28 lõikes 3 osutatud komisjoni otsust muudetakse
sellele kohandusele vastavalt.

1. Fondi kulukohustuste täitmiseks ette nähtud vahendid
perioodiks 2007–2013 on 308 041 000 000 eurot 2004. aasta
hindades vastavalt I lisas toodud jaotusele aastate kaupa.
Esimeses lõigus nimetatud summade kasutamiseks programmitöös ja nende edasiseks Euroopa Liidu üldeelarvesse lülitamiseks
seotakse need summad iga-aastase 2 %lise indeksiga.

31.7.2006

Euroopa Liidu Teataja

ET

Eelarvelised vahendid jaotatakse artikli 3 lõikes 2 määratletud
eesmärkide vahel nii, et neist märkimisväärne osa oleks koondatud lähenemiseesmärgiga hõlmatud piirkondadele.
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elanikkonna suurust, piirkonna jõukust, töötuse määra,
tööhõive määra ja rahvastikutihedust, ning

2.
Komisjon esitab vastavalt II lisas sätestatud kriteeriumidele
ja metoodikale iga-aastase vahendite soovitusliku jaotuse liikmesriikide vahel, ilma et sellega piirataks artiklites 23 ja 24
osutatud sätete kohaldamist.

b) 21,14 % (s.o kokku 10 385 306 630 eurot) artikli 8 lõikes 2
osutatud üleminekuperioodi eritoetustele, kasutades liikmesriikidevahelise soovitusliku jaotuse arvutamisel kriteeriumidena abikõlbliku elanikkonna suurust, piirkonna jõukust,
riigi jõukust ning töötuse määra.

3.
II lisa punktides 12 kuni 30 osutatud summad tuleb lisada
artiklites 19–21 osutatud summadele ja need tuleb programmitöö dokumentides selgelt piiritleda.

Artikkel 21

Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi vahendid
Artikkel 19
Lähenemiseesmärgi vahendid
Lähenemiseesmärgi koguvahendid moodustavad 81,54 % artikli 18 lõikes 1 nimetatud vahenditest (s.o kokku
251 163 134 221 eurot) ja jaotatakse eesmärgi eri osade vahel
järgmiselt:
a) 70,51 % (s.o kokku 177 083 601 004 eurot) artikli 5
lõikes 1 osutatud toetustele, kasutades liikmesriikidevahelise
soovitusliku jaotuse arvutamisel kriteeriumidena abikõlbliku
elanikkonna suurust, piirkonna jõukust, riigi jõukust ning
töötust;
b) 4,99 % (s.o kokku 12 521 289 405 eurot) artikli 8 lõikes 1
osutatud üleminekuperioodi eritoetustele, kasutades liikmesriikidevahelise soovitusliku jaotuse arvutamisel kriteeriumidena abikõlbliku elanikkonna suurust, piirkonna jõukust,
riigi jõukust ning töötust;
c) 23,22 % (s.o kokku 58 308 243 811 eurot) artikli 5 lõikes 2
osutatud toetustele, kasutades liikmesriikidevahelise soovitusliku jaotuse arvutamisel kriteeriumidena elanikkonna
suurust, riigi jõukust ning pindala;
d) 1,29 % (s.o kokku 3 250 000 000 eurot) artikli 8 lõikes 3
osutatud üleminekuperioodi eritoetustele.

Artikkel 20
Piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive eesmärgi
vahendid
Piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive eesmärgi koguvahendid moodustavad 15,95 % artikli 18 lõikes 1 nimetatud
vahenditest (s.o kokku 49 127 784 318 eurot) ja jaotatakse
eesmärgi eri osade vahel järgmiselt:
a) 78,86 % (s.o kokku 38 742 477 688 eurot) artiklis 6
osutatud toetustele, kasutades liikmesriikidevahelise soovitusliku jaotuse arvutamisel kriteeriumidena abikõlbliku

1. Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi koguvahendid
moodustavad 2,52 % artikli 18 lõikes 1 osutatud vahenditest
(s.o kokku 7 750 081 461 eurot) ja, välja arvatud II lisa
lõikes 22 osutatud summa, jaotatakse eesmärgi eri osade vahel
järgmiselt:
a) 73,86 % (s.o kokku 5 576 358 149 eurot) artikli 7 lõikes 1
osutatud piiriülese koostöö toetustele, kasutades liikmesriikidevahelise soovitusliku jaotuse arvutamisel kriteeriumina
abikõlbliku elanikkonna suurust;
b) 20,95 % (s.o kokku 1 581 720 322 eurot) artikli 7 lõikes 2
osutatud riikidevahelise koostöö toetustele, kasutades liikmesriikidevahelise soovitusliku jaotuse arvutamisel kriteeriumina abikõlbliku elanikkonna suurust;
c) 5,19 % (s.o kokku 392 002 991 eurot) artikli 7 lõikes 3
osutatud piirkondadevahelise koostöö, koostöövõrgustike ja
kogemuste vahetamise toetustele.
2. ERFi toetus Euroopa naabruspoliitika ja partnerluse rahastamisvahendile ja määrusega (EÜ) nr 1085/2006 asutatud
ühinemiseelse abi rahastamisvahendile on 813 966 000 eurot,
nagu iga asjaomase liikmesriigi poolt osutatud ja maha arvatud
neile lõike 1 punkti a kohaselt eraldatud summadest. ERFi
toetused ei kuulu ümberjaotamisele asjaomaste liikmesriikide
vahel.

3. ERFi toetust igale lõikes 2 osutatud rahastamisvahendite
piiriülesele ja merepiirkonna programmile antakse tingimusel,
et toetus sellisest rahastamisvahendist igale sellisele programmile on vähemalt võrdne ERFi toetusega. Selle võrdsuse nõude
suhtes on siiski kehtestatud maksimumsummaks 465 690 000
eurot Euroopa naabruspoliitika ja partnerluse rahastamisvahendi puhul ning 243 782 000 eurot ühinemiseelse abi rahastamisvahendi puhul.

4. Lõikes 2 osutatud ERFi toetustele vastavad iga-aastased
assigneeringud tuleb kirjendada lõikes 2 osutatud rahastamisvahendite piiriülese tegevussuuna asjakohastesse eelarveridadesse
alates 2007. aasta eelarve menetlemisest.
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5.
Aastatel 2008 ja 2009, ning hiljemalt alates 30. juunist,
tehakse lõikes 2 osutatud ERFi iga-aastased toetused, mille
kohta ei ole komisjonile esitatud rakenduskava lõikes 2
osutatud rahastamisvahendite piiriülese ja merepiirkonna tegevussuuna raames, asjaomastele liikmesriikidele kättesaadavaks
lõike 1 punkti a kohase piiriülese koostöö rahastamiseks, sealhulgas koostöö rahastamiseks välispiiridel.

Kui hiljemalt 30. juuniks 2010 on ikka veel rakenduskavasid
lõikes 2 osutatud rahastamisvahendite piiriülese ja merepiirkondade tegevussuuna raames, mida pole esitatud komisjonile,
tehakse lõikes 2 osutatud ERFi ülejäänud aastate (kuni 2013.
aastani) kogutoetus asjaomastele liikmesriikidele kättesaadavaks
lõike 1 punkti a kohase piiriülese koostöö rahastamiseks, sealhulgas koostöö rahastamiseks välispiiridel.

6.
Kui lõikes 2 osutatud piiriülese koostöö ja merepiirkonna
programmid on komisjoni poolt vastu võetud, tuleb need
programmid lõpetada, kui

31.7.2006
Artikkel 24
Tehnilise abi vahendid

Artikli 18 lõikes 1 osutatud vahenditest 0,25 % eraldatakse
komisjonile artiklis 45 määratletud tehnilise abi andmiseks.

II JAOTIS
STRATEEGILINE LÄHENEMINE ÜHTEKUULUVUSPOLIITIKALE

I PEATÜKK
Ühenduse ühtekuuluvuspoliitika strateegilised suunised

Artikkel 25
a) partnerriik ei allkirjasta rahastamislepingut enne programmi
vastuvõtmisele järgneva aasta lõppu või
b) programmi ei saa rakendada probleemide tõttu, mis tekivad
seoses osalevate riikide vaheliste suhetega.
Sellisel juhul tehakse lõikes 2 osutatud ERFi panus, mis vastab
mitte veel eraldatud iga-aastastele osadele, asjaomastele liikmesriikidele nende taotluse korral kättesaadavaks lõike 1
punktis a osutatud piiriülese koostöö toetamiseks, sealhulgas
koostöö toetamiseks välispiiridel.

Artikkel 22

Sisu
Nõukogu kehtestab ühenduse tasandil kokkuvõtlikud strateegilised suunised majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse kohta, milles määratletakse fondide soovituslik tegevusraamistik, võttes arvesse teisi asjakohaseid ühenduse poliitikaid.
Kõnealuste suuniste kaudu viiakse fondide iga eesmärgi puhul
ellu ühenduse prioriteedid, pidades silmas artikli 3 lõikes 1
osutatud ühenduse tasakaalustatud, ühtlast ja säästvat arengut.
Nende suuniste kehtestamisel võetakse arvesse koondsuuniseid,
mis sisaldavad majanduspoliitika üldsuuniseid ja tööhõivesuuniseid, mis nõukogu võttis vastu asutamislepingu artiklites 99
ja 128 sätestatud korras.

Vahendite ülekandmise keeld
Artikkel 26
Liikmesriigiti fondide eesmärkide raames eraldatud assigneeringute kogusumma või selle osa ei ole ülekantav.

Erandina esimeses lõigus sätestatust võib iga liikmesriik
Euroopa territoriaalse koostöö eemärgi raames kanda kuni
15 % artikli 21 lõike 1 punktides a ja b osutatud ühele osale
eraldatud summast üle teisele osale.

Artikkel 23

Vastuvõtmine ja läbivaatamine
Komisjon esitab tihedas koostöös liikmesriikidega käesoleva
määruse artiklis 25 osutatud ühenduse ühtekuuluvuspoliitika
strateegilised suunised. Vastavalt asutamislepingu artiklis 161
sätestatud korrale võetakse ühenduse ühtekuuluvuspoliitika
strateegilised suunised vastu hiljemalt 1. veebruariks 2007.
Ühenduse ühtekuuluvuspoliitika strateegilised suunised avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.
Tihedas koostöös liikmesriikidega võib ühenduse ühtekuuluvuspoliitika strateegilisi suuniste kohta teha vajaduse korral ja
esimeses lõigus sätestatud korras vahekokkuvõtte, et võtta
arvesse kõiki peamisi muutusi ühenduse prioriteetide osas.

Tulemusreservi vahendid

Artikli 19 punktides a ja b ning artiklis 20 osutatud vahenditest
võib 3 % eraldada vastavalt artiklile 50.

Ühenduse ühtekuuluvuspoliitika strateegiliste suuniste vahekokkuvõttes ei tehta rakenduskavade ega nendele vastavate riigisiseste strateegiliste raamistike läbivaatamist liikmesriikidele
kohustuslikuks.
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II PEATÜKK
Riiklik strateegiline raamistik

Artikkel 27
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iii) artiklis 15 osutatud täiendavuse põhimõttest kinnipidamise eelkontrolliks vajalikud andmed;
g) artikli 5 lõike 2 ja artikli 8 lõike 3 kohaselt Ühtekuuluvusfondist abi saamise tingimustele vastavate liikmesriikide osas
teavet mehhanismide kohta, millega tagatakse kooskõlastamine rakenduskavade vahel, rakenduskavade ja Maaelu
Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ja Euroopa Kalandusfondi vahel ning vajaduse korral Euroopa Investeerimispangast ja muudest rahastamisvahenditest saadava abi kohta.

Sisu
1.
Liikmesriigid esitavad riikliku strateegilise raamistiku, mis
tagab, et fondidest saadav abi on kooskõlas ühenduse ühtekuuluvuspoliitika strateegiliste suunistega, ning mis määrab ühelt
poolt kindlaks ühenduse prioriteetide ja teiselt poolt riigisiseste
reformiprogrammide vahelised seosed.
2.
Iga riiklik strateegiline raamistik kujutab endast fondide
programmitöö ettevalmistamise vahendit.
3.
Riiklikku strateegilist raamistikku kohaldatakse lähenemiseesmärgi ning piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive
eesmärgi suhtes. Liikmesriik võib samuti otsustada seda kohaldada Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi suhtes, ilma et
see piiraks teiste asjaomaste liikmesriikide tulevasi valikuid.

5. Lisaks võib riiklik strateegiline raamistik vajaduse korral
sisaldada järgmist:
a) ühenduse ühtekuuluvuspoliitika ja asjaomase liikmesriigi
vastava riikliku, valdkondliku ja regionaalpoliitika koordineerimise korda;
b) liikmesriikide osas, kellele ei laiene lõike 4 punkt g, teave
rakenduskavade ning fondidest, Maaelu Arengu Euroopa
Põllumajandusfondist, Euroopa Kalandusfondist, Euroopa
Investeerimispangast ja muudest rahastamisvahenditest
saadava abi koordineerimise tagamise mehhanismide kohta.
6. Riiklikus strateegilises raamistikus sisalduvas teabes
võetakse arvesse iga liikmesriigi konkreetset institutsioonilist
korraldust.

4.
Riiklik strateegiline raamistik peab sisaldama järgmisi
elemente:
a) arengutaseme erinevuste, nõrkade külgede ja arengupotentsiaali analüüs, võttes arvesse Euroopa ja maailmamajanduse
arengutendentse;
b) nimetatud analüüsi alusel valitud strateegia, sealhulgas
temaatilised ja territoriaalsed prioriteedid. Vajaduse korral
peavad need prioriteedid hõlmama linnade säästva arenguga
seotud tegevusi, maapiirkondade ja kalandusest sõltuvate
piirkondade majanduse mitmekesistamist;
c) rakenduskavade loetelu lähenemiseesmärgi ning piirkondliku
konkurentsivõime ja tööhõive eesmärgi puhul;
d) kirjeldust, kuidas lähenemiseesmärgi ning piirkondliku
konkurentsivõime ja tööhõive eesmärgi alased kulutused
aitavad kaasa konkurentsivõime edendamise ja uute töökohtade loomise Euroopa Liidu prioriteetidele, sealhulgas
majanduskasvu ja tööhõive koondsuuniste 2005 kuni 2008
artikli 9 lõikes 3 sätestatud eesmärkide saavutamisele;
e) iga fondi aastane soovituslik eraldis rakenduskava kaupa;
f) üksnes lähenemiseesmärgiga hõlmatud piirkondadele:
i)

tegevus, mida kavandatakse liikmesriigi haldussuutlikkuse tugevdamiseks;

ii) Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ja Euroopa
Kalandusfondi raames ette nähtud iga-aastaste assigneeringute kogusumma;

Artikkel 28

Koostamine ja vastuvõtmine

1. Liikmesriik koostab riikliku strateegilise raamistiku pärast
artiklis 11 osutatud asjaomaste partneritega konsulteerimist
protseduuri kohaselt, mida ta peab kõige sobivamaks, ning
vastavalt oma institutsioonilisele struktuurile. Raamistik hõlmab
perioodi 1. jaanuarist 2007 kuni 31. detsembrini 2013.

Et tagada ühtne lähenemisviis, koostavad liikmesriigid oma
riiklikud strateegilised raamistikud dialoogis komisjoniga.

2. Iga liikmesriik saadab oma riikliku strateegilise raamistiku
komisjonile viie kuu jooksul pärast ühenduse ühtekuuluvuspoliitika strateegiliste suuniste vastuvõtmist. Komisjon võtab
arvesse fondidest abi saamiseks valitud riiklikku strateegiat ja
prioriteete ning teeb selliseid märkusi, mida ta peab asjakohaseks, kolme kuu jooksul alates raamistiku kättesaamisest.

Liikmesriik võib samal ajal esitada nii riikliku strateegilise
raamistiku kui ka artiklis 32 osutatud rakenduskava.
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3.
Komisjon võtab pärast liikmesriigiga konsulteerimist enne
artikli 32 lõikes 5 osutatud rakenduskavade vastuvõtmist või
samal ajal vastu otsuse, mis hõlmab järgmist:

31.7.2006

2005 kuni 2008 ning neid kohaldatakse samuti kõigi Euroopa
Ülemkogu poolt esitatud samaväärsete suuniste suhtes.

a) artikli 27 lõike 4 punktis c osutatud rakenduskavade loetelu;
b) artikli 27 lõike 4 punktis e osutatud iga fondi soovituslikke
aastaeraldisi rakenduskavade kaupa ja

Artikkel 30

c) üksnes lähenemiseesmärgi puhul kulude taset, mis tagab
kinnipidamise artiklis 15 osutatud täiendavuse põhimõttest,
ning artikli 27 lõike 4 punkti f alapunktis i osutatud haldussuutlikkuse tugevdamiseks kavandatavaid meetmeid.

Komisjoni koostatud strateegilised aruanded ja mõttevahetus ühtekuuluvuspoliitika teemal

III PEATÜKK
Strateegiline järelevalve

1. Komisjon lisab esimest korda aastal 2008 ja seejärel igal
aastal kevadisele Euroopa Ülemkogule esitatavale iga-aastasele
eduaruandele kokkuvõtte artikli 29 lõikes 1 osutatud liikmesriikide aruannetest, eelkõige konkurentsivõime edendamise ja
uute töökohtade loomise Euroopa Liidu prioriteetide suunas
tehtud edusammude kohta, sealhulgas artikli 9 lõikes 3 sätestatud majanduskasvu ja tööhõive koondsuuniste 2005 kuni
2008 eesmärkide saavutamise kohta.
2. Komisjon koostab aastatel 2010 ja 2013 hiljemalt
1. aprilliks strateegilise aruande artikli 29 lõikes 2 osutatud liikmesriikide aruannete põhjal. Vajaduse korral liidetakse see
aruanne eraldi jaotisena asutamislepingu artiklis 159 osutatud
aruandele.

Artikkel 29
Liikmesriikide strateegilised aruanded
1.
Iga liikmesriik esitab 2007. aastal esimest korda riiklike
reformiprogrammide rakendamise iga-aastases aruandes
kokkuvõtliku osa riikliku reformiprogrammi rakendamiseks
fondidest kaasrahastatavate rakenduskavade toetamise kohta.
2.
Liikmesriigid esitavad hiljemalt 2009. ja 2012. aasta
lõpuks kokkuvõtliku aruande fondidest kaasrahastatavate rakenduskavade toetamise kohta

3. Nõukogu vaatab lõikes 2 osutatud strateegilise aruande
pärast avaldamist võimalikult kiiresti läbi. Aruanne esitatakse
Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele
ja Regioonide Komiteele ning neid kutsutakse selle üle mõttevahetust pidama.

a) asutamislepingus kehtestatud ühtekuuluvuspoliitika eesmärkide saavutamiseks;

Artikkel 31

b) fondide käesolevas määruses kehtestatud ülesannete täitmiseks;

Ühtekuuluvusaruanne

c) artiklis 25 osutatud ühenduse ühtekuuluvuspoliitika strateegilistes suunistes väljendatud ja artiklis 27 osutatud riiklikus
strateegilises raamistikus kehtestatud prioriteetide elluviimiseks ja

1. Asutamislepingu artiklis 159 osutatud komisjoni aruanne
peab sisaldama eelkõige järgmist:

d) konkurentsivõime edendamise ja uute töökohtade loomise
eesmärgi ning artikli 9 lõikes 3 sätestatud majanduskasvu ja
tööhõive koondsuuniste 2005 kuni 2008 eesmärkide saavutamiseks.

a) majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvusega, sealhulgas piirkondade sotsiaalmajandusliku olukorra ja arengu ning ühenduse prioriteetide kaasamisega seotud edusammude kirjeldust;

3.
Iga liikmesriik määrab kindlaks lõikes 2 osutatud aruande
sisu, eesmärgiga tuua esile

b) fondide, EIP ja muude rahastamisvahendite rolli ning muu
ühenduse ja riigisisese poliitika poolt tehtud edusammudele
avaldatud mõju kirjeldust.

a) sotsiaal-majanduslik olukord ja suundumused;

2.

b) kokkulepitud
strateegia
rakendamisel
edusammud, väljakutsed ja tulevane areng ning

saavutatud

Aruandes esitatakse vajaduse korral ka

a) ettepanekud ühenduse meetmeteks ja poliitikaks, mis tuleks
vastu võtta majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse tugevdamiseks;

c) näited headest tavadest.
4.
Käesolevas artiklis tehtud viited riiklikule reformiprogrammile on seotud majanduskasvu ja tööhõive koondsuunistega

b) muudatusettepanekud ühenduse ühtekuuluvuspoliitika strateegilistesse suunistesse, mis on vajalikud muudatuste kajastamiseks ühenduse poliitikas.
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b) eesmärgiga võtta rohkem või muul viisil arvesse peamisi
muutusi ühenduse, riiklikes või piirkondlikes prioriteetides;

III JAOTIS
PROGRAMMITÖÖ

c) artikli 48 lõikes 3 osutatud hindamist silmas pidades või
d) rakendamisel esinevate raskuste tagajärjel.

I PEATÜKK
Üldsätted struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi kohta

Vajaduse korral vaadatakse rakenduskavad läbi pärast artiklites 50 ja 51 osutatud vahendite eraldamist.

Artikkel 32

2. Komisjon võtab otsuse rakenduskavade muutmise taotluste kohta vastu võimalikult kiiresti ja hiljemalt kolme kuu
jooksul pärast selle ametlikku esitamist liikmesriigi poolt.

Rakenduskavade koostamine ja heakskiitmine

3. Rakenduskava muutmine ei eelda artikli 28 lõikes 3
osutatud komisjoni otsuse muutmist.

1.
Fondide tegevus liikmesriikides toimub rakenduskavade
kaudu vastavalt riiklikule strateegilisele raamistikule. Iga rakenduskava hõlmab ajavahemikku 1. jaanuarist 2007 kuni 31. detsembrini 2013. Iga rakenduskava hõlmab ainult ühte kolmest
eesmärgist, millele on osutatud artiklis 3, v.a juhul, kui
komisjon ja liikmesriik on leppinud kokku teisiti.

Artikkel 34

2.
Iga rakenduskava koostavad liikmesriik või tema
määratud asutus, tehes koostööd artiklis 11 osutatud partneritega.
3.
Niipea kui võimalik, kuid mitte hiljem kui viis kuud
pärast artiklis 26 osutatud lähenemist käsitlevate ühenduse strateegiliste suuniste vastuvõtmist, esitab liikmesriik rakenduskava
kohta komisjonile ettepaneku, mis sisaldab kõiki artiklis 37
osutatud komponente.
4.
Komisjon hindab esitatud rakenduskava ettepanekut, et
teha kindaks, kas see aitab kaasa riikliku strateegilise raamistiku
eesmärkidele ja prioriteetidele ning ühenduse ühtekuuluvuspoliitika strateegilistele suunistele. Kui komisjon kahe kuu jooksul
pärast rakenduskava kättesaamist leiab, et rakenduskava ei aita
kaasa riikliku strateegilise raamistiku ega ühenduse ühtekuuluvuspoliitika strateegiliste suuniste eesmärkide saavutamisele,
võib ta liikmesriigilt nõuda kogu vajaliku lisateabe esitamist
ning vajaduse korral esitatud kava vastavat läbivaatamist.

Fondide eripära
1. Rakenduskavasid rahastatakse
v.a lõikes 3 sätestatud juhtudel.

ainult

ühest

fondist,

2. Ilma et sellega piirataks konkreetsetes fonde käsitlevates
määrustes ette nähtud erandite kohaldamist, võib ERFist ja
ESFist rahastada täiendavalt ja iga rakenduskava prioriteetse
suuna puhul kuni 10 % ulatuses ühenduse rahalisest abist meetmeid, mis kuuluvad teise fondi kohaldamisalasse, tingimusel et
need on vajalikud toimingu nõuetekohaseks elluviimiseks ja
sellega otseselt seotud.
3. Ühtekuuluvusfondist toetust saavates liikmesriikides
toetavad ERF ja Ühtekuuluvusfond ühiselt transpordiinfrastruktuuri- ja keskkonnaalaseid rakenduskavasid, sealhulgas suurprojekte.

Artikkel 35
5.
Komisjon võtab kõik rakenduskavad vastu niipea kui
võimalik, kuid mitte hiljem kui neli kuud pärast selle ametlikku
esitamist liikmesriigi poolt ning mitte enne 1. jaanuari 2007.

1. Lähenemiseesmärgi raames esitatavad rakenduskavad
koostatakse asjakohasel geograafilisel tasandil, vähemalt piirkondlikul NUTS 2. tasandil.

Artikkel 33

Lähenemise eesmärgi raames esitatavad rakenduskavad, mida
toetatakse Ühtekuuluvusfondist, koostatakse riiklikul tasandil.

Rakenduskavade läbivaatamine
1.
Liikmesriigi või komisjoni algatusel võib kokkuleppel
asjaomase liikmesriigiga rakenduskavad uuesti läbi vaadata ning
vajaduse korral võib ülejäänud rakenduskava muuta järgmistel
asjaoludel:
a) pärast märkimisväärsete
toimumist;

sotsiaalmajanduslike

Kohaldamisala geograafiline ulatus

muutuste

2. Kui piirkonda rahastatakse ERFist, koostatakse piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive eesmärgi raames esitatavad
rakenduskavad piirkondlikul NUTS 1. ja NUTS 2. tasandil vastavalt konkreetse liikmesriigi institutsioonilisele süsteemile,
v.a juhul, kui komisjon ja liikmesriik on leppinud kokku teisiti.
Kui rakenduskavasid rahastatakse ESFist, koostab need liikmesriik asjaomasel tasandil.
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3.
Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi raames esitatavad
rakenduskavad, mis käsitlevad piiriülest koostööd, koostab
üldjuhul iga piiri või piiride rühma, sealhulgas enklaavide puhul
NUTS 3. tasandi asjaomane rühm. Euroopa territoriaalse
koostöö eesmärgi raames esitatavad rakenduskavad, mis käsitlevad riikidevahelist koostööd, koostatakse riikidevahelise
koostöö piirkonna tasandil. Piirkondadevahelise koostöö ja
kogemuste vahetamise programmid hõlmavad kogu ühenduse
territooriumi.
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a) abikõlbliku piirkonna või sektori tugevate ja nõrkade
külgede analüüs ning olukorra lahendamiseks valitud strateegia;

b) valitud prioriteetide põhjendus, võttes arvesse ühenduse
ühtekuuluvuspoliitika strateegilisi suuniseid, riiklikku strateegilist raamistikku, samuti artiklis 48 osutatud eelhindamise tulemusi;

Artikkel 36
Euroopa Investeerimispanga ja Euroopa Investeerimisfondi
osalemine
1.
EIP ja EIF võivad osaleda fondide toetuse programmitöös
vastavalt nende põhikirjades sätestatud korrale.
2.
EIP ja EIF võivad liikmesriikide palvel osaleda riiklike strateegiliste raamistike ja rakenduskavade koostamisel ning tegevuses, mis on seotud projektide, eelkõige suurprojektide ettevalmistamise, rahastamise korraldamise ning avaliku ja erasektori
partnerlusega. Kokkuleppel EIPga ja EIFiga võib liikmesriik
koondada saadud laenud rakenduskava ühele või mitmele prioriteedile, eelkõige innovatsiooni ja teadmistepõhise majanduse
valdkonna, inimkapitali, keskkonna- ja põhiinfrastruktuuri
projektidele.
3.
Komisjon võib konsulteerida EIPga ja EIFiga enne artikli 28 lõikes 3 nimetatud otsuse ja rakenduskavade vastuvõtmist.
Kõnealune konsulteerimine on eelkõige seotud rakenduskavadega, milles loetletud soovituslikud suurprojektid ja
programmid on oma prioriteetide olemuse tõttu sobivamad
laenude ja muud liiki turumajandusliku rahastamise kasutamiseks.
4.
Kui komisjon peab seda suurprojektide hindamise
eesmärgil kohaseks, võib ta EIPil paluda vaadata läbi kõnealuste
projektide tehniline kvaliteet ning majanduslik ja rahaline
elujõulisus, eelkõige seoses rakendatavate või väljatöötatavate
finantskorraldusvahenditega.
5.
Komisjon võib käesoleva artikli sätete rakendamisel anda
toetust EIPle või EIFile.

c) teave prioriteetsete suundade ja nende konkreetsete eesmärkide kohta. Kõnealuseid eesmärke, tulemusi ja mõju peab
olema võimalik mõõta piiratud arvu näitajate abil, võttes
arvesse proportsionaalsuse põhimõtet. Näitajad peavad
võimaldama mõõta edasiminekut võrreldes esialgse olukorraga ja eesmärkide mõjusust prioriteetse suuna elluviimisel;

d) komisjoni poolt artikli 103 lõikes 3 osutatud korras vastu
võetud käesoleva määruse üksikasjalike rakendamiseeskirjade kohaselt rakenduskavale antavate fondide panuse kasutuse soovituslik jaotus kategooriate kaupa, üksnes teavitamise eesmärgil;

e) rahastamiskava järgmise kahe tabeliga:

i) tabel, kus igast fondist toetuseks kavandatavate rahaliste
assigneeringute kogusumma jaotus on esitatud iga aasta
kaupa vastavalt artiklitele 52, 53 ja 54. Rahastamiskavas
märgitakse struktuurifondide iga-aastase kogutoetuse
raames eraldi ära üleminekutoetust saavatele piirkondadele eraldatud assigneeringud. Igal aastal fondidest eraldatav kogutoetus peab olema kooskõlas kohaldatava
finantsraamistikuga ja võtma arvesse II lisa lõikes 6 sätestatud järkjärgulist vähendamist;

II PEATÜKK
Programmitöö sisu

1. jagu
R ak e n d usk av ad
Artikkel 37

ii) tabel, kus iga rakenduskava ja prioriteetse suuna puhul
on kogu programmitöö ajaks täpsustatud ühenduse
toetuse ja riigi vastava toetuse rahaliste assigneeringute
kogusumma ning fondidest saadava toetuse määr. Kui
riigi toetus koosneb vastavalt artiklile 53 avaliku ja
erasektori kuludest, esitatakse tabelis avaliku ja erasektori
kulude soovituslik jaotus. Kui riigi toetus koosneb vastavalt artiklile 53 avaliku sektori kuludest, esitatakse tabelis
riigi avaliku sektori toetuse suurus. Tabelis märgitakse
teavitamise eesmärgil ära EIP ja muude olemasolevate
rahastamisvahendite toetus;

Lähenemiseesmärgi ja piirkondliku konkurentsivõime ja
tööhõive eesmärgi rakenduskavad
1.
Lähenemiseesmärgiga ja piirkondliku konkurentsivõime ja
tööhõive eesmärgiga seotud rakenduskavad peavad sisaldama
järgmist:

f) teave Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ja
Euroopa Kalandusfondi poolt rahastatavate meetmete vastastikuse täiendavuse kohta, kui see on asjakohane;
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g) rakenduskava rakendussätted, mis sisaldavad järgmist:
i)

kõigi artiklis 59 osutatud üksuste või, kui liikmesriik
valib artiklis 74 sätestatud võimaluse, muude organite ja
korra määramine liikmesriigi poolt vastavalt artiklis 74
sätestatud eeskirjadele;

ii) seire- ja hindamissüsteemide kirjeldus;
iii) teave pädeva asutuse kohta, kes võtab vastu komisjonilt
laekuvaid makseid, ning organi või organite kohta, kes
vastutavad toetusesaajatele maksete tegemise eest;
iv) finantsvoogude kasutuselevõtu- ja kasutamismenetluse
määratlus, et tagada nende läbipaistvus;

L 210/47

6. Liikmesriikide algatusel võivad lähenemiseesmärgi ning
piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive eesmärgi raames
ERFist rahastatavad rakenduskavad sisaldada järgmist:
a) linnasid puudutavate küsimustega tegelemiseks välja valitud
linnade loetelu ja menetlused volituste edasidelegeerimiseks
linnade ametiasutustele, võimaluse korral üldise toetuse
kaudu;
b) piirkondadevahelise koostöö meetmed, mida rakendatakse
koos vähemalt ühe piirkonna või kohaliku ametiasutusega
teises liikmesriigis.
7. Asjaomase liikmesriigi algatusel võivad ESFi rakenduskavad lähenemiseesmärgi ning piirkondliku konkurentsivõime
ja tööhõive eesmärgi jaoks sisaldada horisontaalset lähenemisviisi või eraldi prioriteeti piirkondlike ja riikidevaheliste meetmete jaoks, millesse on kaasatud vähemalt ühe teise liikmesriigi
riiklikud, piirkondlikud või kohalikud asutused.

v) elemendid, mille eesmärk on tagada artiklis 69 osutatud
rakenduskavaga seotud avalikustamine ja teavitamine;
vi) komisjoni ja liikmesriigi vahel kokku lepitud elektrooniliste andmete vahetuse korra kirjeldus, mille eesmärk on
täita käesolevas määruses sätestatud maksmise, seire ja
hindamise nõudeid;
h) artikli 39 tähenduses suurprojektide soovituslik loetelu, mis
eeldatavasti esitatakse programmitöö jooksul komisjonile
heakskiitmiseks.
2.
ERFist ja Ühtekuuluvusfondist ühiselt rahastatavad transpordi- ja keskkonnaalased rakenduskavad sisaldavad kumbagi
fondi iseloomustavat prioriteetset suunda ja fondi konkreetset
toetust.

Artikkel 38
Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi rakenduskavad
Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgiga seotud rakenduskavade erieeskirjad on kehtestatud määruses (EÜ) nr 1080/2006.

2. jag u
Su u r p r oj e k t i d
Artikkel 39

3.
Ilma et see piiraks määruse (EÜ) nr 1080/2006 artikli 5
teise lõigu kohaldamist, tuleb igas piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive eesmärgi rakenduskavas põhjendada valdkondade ja geograafiliste piirkondade valimist ning rahaliste
vahendite jaotamist prioriteetide vahel, nagu on vastavalt sätestatud nimetatud määruse artiklis 5 ja määruse (EÜ) nr
1081/2006 artiklis 4.

4.
ERFist rahastatavad rakenduskavad, mis on seotud lähenemiseesmärgiga ning piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive
eesmärgiga, peavad lisaks sisaldama järgmist:

Sisu
ERFist ja Ühtekuuluvusfondist võib rahastada selliste toimingute
kulusid, mis seisnevad ehitustöödes, meetmetes ja teenustes,
mille eesmärk on viia ellu täpse majandusliku ja tehnilise
olemusega ühtne ülesanne, millel on selgelt määratletud
eesmärgid ja mille kogumaksumus ületab keskkonnaalaste
meetmete puhul 25 miljonit eurot ja teiste valdkondade puhul
50 miljonit eurot (edaspidi “suurprojektid”).

Artikkel 40
a) vajaduse korral teave linnade säästvat arengut puudutavate
küsimuste kohta;
b) konkreetne prioriteetne suund äärepoolseimaid piirkondi
toetavate rakenduskavadega seotud meetmete puhul, mida
rahastatakse II lisa punktis 20 osutatud täiendavate assigneeringute raames.
5.
Rakenduskavad, mida mõjutab mõni II lisa lisasätetes
osutatud konkreetne assigneering, sisaldavad teavet nimetatud
konkreetsete assigneeringute eraldamise ja seire tagamise
menetluste kohta.

Komisjonile esitatav teave
Liikmesriik või korraldusasutus esitab komisjonile suurprojektide kohta järgmise teabe:
a) teave rakendamise eest vastutava organi kohta;
b) teave investeeringu laadi, kirjelduse, rahalise mahu ja
asukoha kohta;
c) teostatavusuuringu tulemused;
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d) projekti rakendamise ajakava ja eeldatavalt programmiperioodist pikema rakendamisperioodiga toimingu puhul
etapid, mille jaoks programmiperioodil 2007–2013 taotletakse ühenduse kaasrahastamist;
e) kulude-tulude analüüs, mis sisaldab riskianalüüsi ja eeldatavat mõju asjaomasele valdkonnale ja sotsiaalmajanduslikule olukorrale liikmesriigis ja/või piirkonnas ning võimaluse korral ja kui see on asjakohane, teistes ühenduse piirkondades;
f) keskkonnamõju analüüs;
g) avaliku sektori panuse põhjendus;
h) rahastamiskava, milles on näidatud ära rahaliste vahendite
kavandatav kogumaht ning kavandatav toetus fondidest,
EIPst, EIFist ja kõigist teistest ühenduse rahastamisallikatest,
sealhulgas suurprojekti jaoks ERFist või Ühtekuuluvusfondist
tehtavate rahaliste toetuste soovituslik aastane kava.
Komisjon võtab vastu soovituslikud juhised kasutatava metoodika kohta eespool nimetatud punktis e esitatud kulude-tulude
analüüsi läbiviimiseks artikli 103 lõikes 2 osutatud korras.

Artikkel 41
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riigi või korraldusasutuse poolt määratud vahendavale asutusele, milleks võivad olla kohalikud ametiasutused, regionaalarengu asutused või valitsusvälised organisatsioonid, vastavalt
liikmesriigi või korraldusasutuse ja kõnealuse organi vahel
sõlmitud kokkuleppe sätetele.
Selline delegeerimine ei piira korraldusasutuse ega liikmesriikide
finantsvastutust.
2. Üldise toetuse kasutamise eest vastutav vahendusasutus
peab andma tagatise oma maksevõime kohta ning oma pädevuse kohta nii kõnealuses valdkonnas kui ka haldus- ja finantsjuhtimise alal. Ta peab määramise hetkel üldreeglina asuma või
olema esindatud rakenduskavaga hõlmatud piirkonnas või piirkondades.

Artikkel 43
Rakenduseeskirjad
Artikli 42 lõikes 1 osutatud kokkuleppes tuleb eelkõige esitada
järgmised üksikasjad:
a) üldist toetust saavate toimingute liigid;

Komisjoni otsus
b) toetusesaajate valiku kriteeriumid;
1.
Konsulteerides vajaduse korral välisekspertidega, sealhulgas EIPga, annab komisjon suurprojektile hinnangu, pidades
silmas artiklis 40 osutatud tegureid, projekti kooskõla rakenduskava prioriteetidega, selle panust nimetatud prioriteetide
eesmärkide saavutamisel ja ühtsust muude ühenduse poliitikatega.
2.
Komisjon võtab vastu otsuse niipea kui võimalik ja hiljemalt kolme kuu jooksul pärast suurprojekti esitamist liikmesriigi või korraldusasutuse poolt, tingimusel et projekt on
esitatud kooskõlas artikliga 40. Kõnealuses otsuses määratletakse füüsiline objekt, summa, mille suhtes kohaldatakse prioriteetse suuna kaasfinantseerimise määra, ja ERFi või Ühtekuuluvusfondi rahaliste toetuste aastane kava.
3.
Kui komisjon keeldub suurprojekti fondidest rahaliselt
toetamast, teatab ta liikmesriigile selle põhjustest lõikes 2
kehtestatud tähtaja jooksul ja tingimustel.

c) fondide toetuse määrad ja seda toetust reguleerivad
eeskirjad, sealhulgas kogunenud intresside kasutamise kohta;
d) artikli 59 lõikes 1 osutatud üldise toetuse seire, hindamise ja
finantskontrolli tagamise kord, mida kohaldatakse korraldusasutuse suhtes, sealhulgas põhjendamatult makstud
summade tagasinõudmise ja raamatupidamisaruannete esitamise kord;
e) vajaduse korral finantstagatise või samaväärse vahendi kasutamine, välja arvatud juhul, kui liikmesriik või korraldusasutus esitab sellise tagatise vastavalt iga liikmesriigi institutsioonilisele korrale.

4. jag u
F i n an t s k o rr al d u s

3. jagu

Artikkel 44

Ül d ise d t o e t use d

Finantskorraldusvahendid

Artikkel 42

Osana rakenduskavast võib struktuurfondidest rahastada selliste
toimingute kulusid, mis seisnevad peamiselt väikese ja keskmise
suurusega ettevõtjatele mõeldud finantskorraldusvahendite
toetamises, nagu riskikapitalifondid, tagatisfondid ja laenufondid ning linnaarendusfondid, seega fondid, mis investeerivad
avaliku ja erasektori partnerlusse ja muudesse projektidesse,
mis sisalduvad linnade säästva arengu ühtses kavas.

Üldsätted
1.
Liikmesriik või korraldusasutus võib usaldada rakenduskava osa juhtimise ja rakendamise ühele või mitmele liikmes-
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Kui selliseid toiminguid korraldatakse haldusfondide kaudu
(s.t fondide, mis on loodud investeerimiseks erinevatesse riskikapitali-, tagatis- ja laenufondidesse ning linnaarendusfondidesse), viib liikmesriik või korraldusasutus neid ellu ühel või
mitmel järgmisel viisil:
a) riigihankelepingu sõlmimisega kooskõlas kohaldatava riigihangete seadusega;
b) muudel juhtudel, kui kokkuleppe objekt ei ole riigihangete
seaduse tähenduses teenuste riigihankeleping, toetuse
andmisega, selleks määratletud annetusena antava rahalise
otsetoetusena
i) EIPle või EIFile või
ii) ilma konkursikutseta finantsasutusele, kui see on asutamislepinguga kooskõlas oleva riikliku õiguse kohane.
Käesoleva artikli rakenduseeskirjad võtab vastu komisjon artikli 103 lõikes 3 osutatud korras.
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e) meetmed, mis hõlmavad teabe levitamist, võrgustikke, teadlikkuse tõstmist, koostöö edendamist ja kogemuste vahetamist ühenduse piires;
f) juhtimiseks, seireks, kontrollimiseks ja hindamiseks kasutatavate arvutisüsteemide paigaldamine, kasutamine ja omavahel
ühendamine;
g) hindamismeetodite täiendamine ja teabevahetus kõnealuse
valdkonna tavade kohta.
2. Kui ERFist või Ühtekuuluvusfondist on ette nähtud toetus,
võtab komisjon vastu otsuse seoses käesoleva artikli lõikes 1
loetletud meetmete liigiga artikli 103 lõikes 2 osutatud korras.

3. Kui ESFist on ette nähtud toetus, võtab komisjon käesoleva artikli lõikes 1 loetletud meetmeid käsitleva otsuse vastu
pärast seda, kui ta on artikli 103 lõikes 2 osutatud korras
konsulteerinud artiklis 104 osutatud komiteega.

5. jagu

Artikkel 46

Tehniline abi

Tehniline abi liikmesriikide algatusel

Artikkel 45

1. Liikmesriikide algatusel võidakse fondidest rahastada
rakenduskavade ettevalmistus-, haldus-, seire-, hindamis-, teavitamis- ja kontrollimeetmeid koos meetmetega fondide rakendamiseks vajaliku haldussuutlikkuse tugevdamiseks järgmistes
piirides:

Tehniline abi komisjoni algatusel

1.
Komisjoni algatusel ja/või nimel võidakse fondidest
0,25 % piires nende vastavatest iga-aastastest vahenditest rahastada käesoleva määruse rakendamiseks vajalikke ettevalmistus-,
seire-, haldus-, tehnilise abi, hindamis-, auditeerimis- ja kontrollimeetmeid.

a) 4 % kogusummast, mis on eraldatud lähenemiseesmärgi
ning piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive eesmärgi
raames;
b) 6 % kogusummast, mis on eraldatud Euroopa territoriaalse
koostöö eesmärgi raames.

Nimetatud meetmed sisaldavad eelkõige järgmist:
a) abi projektide ettevalmistamisel ja hindamisel, sealhulgas
EIPst makstava toetuse või vajaduse korral muude koostöövormide kaudu;
b) uuringud, mis on seotud ühenduse ühtekuuluvuspoliitika
strateegiliste suuniste koostamisega, komisjoni aruandlusega
ühtekuuluvuspoliitika kohta ja iga kolme aasta järel koostatava ühtekuuluvusaruandega;
c) hindamised, ekspertide aruanded, statistika ja uuringud, sealhulgas sellised, mis käsitlevad fondide toimimist üldiselt ja
mida võib vajaduse korral ellu viia EIB ja EIFi poolt abi või
muu koostöövormi kujul;
d) partneritele, fondidest abi saajatele ja üldsusele suunatud
meetmed, sealhulgas teavitamisega seotud meetmed;

2. Kõigi kolme nimetatud eesmärgi puhul tuleks tehnilise
abi meetmeid põhimõtteliselt võtta lõikes 1 sätestatud piirides
iga rakenduskava raames. Lisaks võib niisuguseid meetmeid
võtta osaliselt ja vastavalt lõikes 1 kehtestatud tehnilise abi
üldistele piiridele konkreetse rakenduskava raames.

3. Kui liikmesriik otsustab võtta tehnilise abi meetmeid iga
rakenduskava raames, ei või igale rakenduskavale tehnilise abi
andmiseks tehtavate kulutuste kogusumma ületada lõikes 1
kehtestatud piirmäärasid.

Sellisel juhul võib tehnilise abi raames võtta meetmeid
konkreetse rakenduskava vormis, eeldusel et sellise konkreetse
kava puhul tehnilise abi andmiseks tehtavate kulutuste kogusumma ei põhjusta lõikes 1 kehtestatud tehniliseks abiks eraldatavate summade piirmäärade ületamist.
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mistegevuse, mida liikmesriik kavatseb läbi viia rakendamise eri
etappides.

MÕJUSUS

I PEATÜKK
Hindamine

Artikkel 47
Üldsätted
1.
Hindamise eesmärk on parandada fondidest saadava
toetuse kvaliteeti, mõjusust ja kooskõla ning strateegiat ja
rakenduskavade elluviimist, võttes arvesse asjaomaste liikmesriikide ja piirkondade konkreetseid struktuurilisi probleeme,
säästva arengu eesmärki ning keskkonnamõju ja strateegilist
keskkonna hindamist käsitlevaid ühenduse asjakohaseid
õigusakte.
2.
Hindamine võib iseloomult olla strateegiline, et uurida
kava või kavade rühma arengut ühenduse ning riiklike prioriteetide suhtes, või rakendusliku iseloomuga, et toetada rakenduskava järelevalvet. Hindamisi viiakse läbi enne programmiperioodi, selle ajal ja pärast seda.
3.
Hindamised viiakse vajaduse korral läbi liikmesriikide või
komisjoni vastutusel kooskõlas artiklis 13 sätestatud proportsionaalsuse põhimõttega.
Hindamist viivad läbi sise- või väliseksperdid või organid, kes
tegutsevad artikli 59 punktides b ja c nimetatud ametiasutustest
sõltumatult. Tulemused avaldatakse vastavalt dokumentidele
juurdepääsu suhtes kohaldatavatele eeskirjadele.
4.

Hindamisi rahastatakse tehnilise abi eelarvest.

5.
Komisjon annab suunavaid juhiseid hindamismeetodite,
sealhulgas kvaliteedistandardite kohta artikli 103 lõikes 2
kehtestatud korras.

2. Liikmesriigid korraldavad igale rakenduskavale eraldi
eelhindamise lähenemiseesmärgi seisukohalt. Nõuetekohaselt
põhjendatud juhtudel, võttes arvesse artiklis 13 sätestatud
proportsionaalsuse põhimõtet ja vastavalt komisjoni ja liikmesriigi kokkuleppele, võivad liikmesriigid viia läbi ühe eelhindamise, mis katab mitut rakenduskava.

Piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive eesmärgi puhul
peavad liikmesriigid korraldama kas kõiki rakenduskavu
hõlmava eelhindamise, iga fondi hindamise, iga prioriteedi
hindamise või iga rakenduskava hindamise.

Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi puhul viivad liikmesriigid üheskoos läbi kas iga rakenduskava või mitut rakenduskava hõlmava eelhindamise.

Eelhindamine viiakse läbi programmitöö dokumentide ettevalmistamise eest vastutava ametiasutuse vastutusel.

Eelhindamiste eesmärk on optimeerida rakenduskavadega
seotud eelarveliste vahendite eraldamist ja parandada programmitöö kvaliteeti. Nad peavad kindlaks määrama arenguerinevused, -mahajäämused ja -potentsiaali, seatud eesmärgid, eeldatavad tulemused, mõõdetavad eesmärgid, vajaduse korral piirkonna jaoks kavandatud strateegia sidususe, ühenduse lisaväärtuse, kuivõrd on arvestatud ühenduse prioriteetidega, eelnevast
programmitööst saadud kogemused ning rakendamist, järelevalvet, hindamist ja finantsjuhtimist käsitleva korra kvaliteedi
ning kõike eelnimetatut hindama.

3. Programmiperioodil viivad liikmesriigid läbi rakenduskavade seirega seotud hindamise, eelkõige siis, kui sellise seire
tulemusena ilmneb märkimisväärne erinevus esialgsetest
eesmärkidest või kui tehakse artiklis 33 osutatud ettepanekud
rakenduskavade muutmiseks. Tulemused saadetakse rakenduskava järelevalvekomiteele ja komisjonile.

Artikkel 49
Artikkel 48
Komisjoni kohustused

Liikmesriikide kohustused
1.
Liikmesriigid peavad eraldama vajalikud vahendid hindamiste läbiviimiseks, korraldama vajalike andmete loomise ja
kogumise ning kasutama järelevalvesüsteemi kaudu saadud eri
teabeliike.
Samuti võivad nad vajaduse korral lähenemiseesmärgi raames
ja kooskõlas artiklis 13 sätestatud proportsionaalsuse põhimõttega koostada hindamiskava, milles esitavad soovitusliku hinda-

1.

Komisjon võib läbi viia strateegilist hindamist.

2. Komisjon võib omal algatusel ja koostöös asjaomase liikmesriigiga viia läbi rakenduskavade seirega seotud hindamisi,
kui kavade seire tulemusena ilmneb märkimisväärne erinevus
esialgsetest eesmärkidest. Tulemused saadetakse seirekomisjonile rakenduskava jaoks.
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3.
Komisjon viib läbi iga eesmärgi järelhindamise tihedas
koostöös liikmesriigiga ja korraldusasutustega.
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V JAOTIS
RAHALINE TOETUS FONDIDELT

Järelhindamine hõlmab iga eesmärgi kõiki rakenduskavu ning
uurib vahendite kasutamise ulatust, fondi programmitöö
mõjusust ja tõhusust ning sotsiaalmajanduslikku mõju.

I PEATÜKK
Fondide toetus

Iga eesmärk kuulub järelhindamisele ülesandega teha järeldusi
majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust käsitleva poliitika
seisukohast.

Artikkel 52
Osalusmäärade muutmine

Järelhindamine peab tuvastama tegurid, mis on viinud rakenduskavade rakendamise õnnestumise või ebaõnnestumiseni,
ning määrama kindlaks head tavad.

Fondide osalust võib muuta, pidades silmas järgmist:

Järelhindamine peab olema lõpetatud 31. detsembriks 2015.

a) eelkõige majanduslikku, sotsiaalset või territoriaalset laadi
probleemide tõsidus;

II PEATÜKK
Reservid

Artikkel 50
Riiklik tulemusreserv
1.
Liikmesriik võib omal algatusel otsustada luua riikliku
tulemusreservi kas lähenemiseesmärgi ja/või piirkondliku
konkurentsivõime ja tööhõive eesmärgi täitmiseks, mis
moodustab 3 % tema kummagi eesmärgi jaoks tehtavast kogueraldisest.
2.
Kui liikmesriik on otsustanud niisuguse reservi luua,
hindab ta eesmärkide alusel hiljemalt 30. juuniks 2011 oma
rakenduskavade tulemuslikkust.
3.
Hiljemalt 31. detsembriks 2011 eraldab komisjon iga
asjaomase liikmesriigi ettepaneku alusel ja nendega konsulteerides riikliku tulemusreservi.

Artikkel 51
Riiklik ettenägematute kulude reserv
Liikmesriik võib omal algatusel reserveerida 1 % aastasest struktuurifondi toetusest lähenemiseesmärgile ning 3 % aastasest
struktuurifondi toetusest piirkondliku konkurentsivõime ja
tööhõive eesmärgile, et lahendada ettenägematuid kohalikke ja
valdkondlikke kriise, mis on seotud majanduslike ning sotsiaalsete ümberkorraldustega või kaubavahetuse laienemise tagajärgedega.
Liikmesriik võib eraldada iga eesmärgi reservi konkreetsele
riiklikule programmile või rakenduskavade raames.

b) iga prioriteetse suuna olulisus ühenduse ühtekuuluvuspoliitika strateegilistes suunistes sätestatud ühenduse prioriteetide, samuti riiklike ja piirkondlike prioriteetide jaoks;
c) keskkonna kaitsmine ja parandamine, rakendades peamiselt
ettevaatuspõhimõtet, ennetusmeetmete põhimõtet ning
põhimõtet, et saastaja maksab;
d) eelkõige avaliku ja erasektori koostöös erafinantseerimise
määr asjaomastel aladel;
e) artikli 37 lõike 6 punktis b osutatud piirkondadevahelise
koostöö kaasamine lähenemiseesmärgi ning piirkondliku
konkurentsivõime ja tööhõive eesmärgi puhul;
f) piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive eesmärgi puhul
geograafiliselt või looduslikult ebasoodsate piirkondade
hõlmatus, mis on määratletud järgmiselt:
i)

Ühtekuuluvusfondi toetust saavad saareliikmesriigid ja
muud saared, välja arvatud saared, millel asub liikmesriigi pealinn või millel on püsiühendus maismaaga;

ii) liikmesriigi õigusaktides määratletud mägipiirkonnad;
iii) hõredalt asustatud (alla 50 elaniku ruutkilomeetri kohta)
ja eriti hõredalt asustatud (alla kaheksa elaniku ruutkilomeetri kohta) alad;
iv) alad, mis olid ühenduse välispiiriks 30. aprillil 2004,
kuid pärast seda enam mitte.

Artikkel 53
Fondide osalus
1. Rakenduskava tasandil antav fondide toetus arvutatakse
järgmise põhjal:
a) kas abikõlblikud kogukulud, sealhulgas avaliku ja erasektori
kulud
b) või avaliku sektori abikõlblikud kulud.
2. Lähenemiseesmärgi ja piirkondliku konkurentsivõime ja
tööhõive eesmärgi raames rakenduskava tasandil antavate
fondide toetuste suhtes kohaldatakse III lisas sätestatud piirmäärasid.

L 210/52

Euroopa Liidu Teataja

ET

3.
Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi rakenduskavade
puhul, kus vähemalt üks osaleja kuulub liikmesriikide hulka,
kelle keskmine SKT elaniku kohta ajavahemikul 2001–2003
moodustas alla 85 % 25liikmelise ELi keskmisest samal ajavahemikul, ei ületa EFRist antav toetus 85 % abikõlblikest kuludest.
Kõikide teiste rakenduskavade puhul ei ületa ERFist antav
toetus 75 % abikõlblikest kuludest, mis on kaasrahastatud
ERFist.

4.
Fondidest prioriteetse suuna tasandil antava toetuse suhtes
ei kohaldata lõikes 3 ja III lisas kehtestatud piirmäärasid. Need
kehtestatakse siiski nii, et tagada fondidest toetuse saamine
maksimumsumma ulatuses ning rakenduskava tasandil kehtestatud igast fondist saadava toetuse maksimummäär.

5.
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4. Rakenduskavade alusel ettevõtjate toetuseks asutamislepingu artikli 87 tähenduses riigiabi andmise puhul tuleb järgida
riikliku toetuse ülemmäärasid.
5. Fondidest kaasrahastatud kulud ei saa toetust ühenduse
teistest rahastamisvahenditest.

II PEATÜKK
Kasumit teenivad projektid

Rakenduskavade puhul, mida kaasrahastatakse ühiselt

a) ERFist ja Ühtekuuluvusfondist või
b) lisaeraldiste kaudu ERFist ja/või Ühtekuuluvusfondist II lisas
sätestatud äärepoolseimatele piirkondadele,
määratakse otsuses, millega võetakse vastu rakenduskava, kindlaks toetuse maksimummäär ja maksimumsumma eraldi iga
fondi ja iga eraldise jaoks.
6.
Komisjoni otsuses, millega rakenduskava vastu võetakse,
määratakse igale rakenduskavale ja iga prioriteetse suuna puhul
kindlaks fondi osaluse maksimummäär ja maksimumsumma.
Otsuses tuleb eraldi ära märkida sellised eraldised, mis antakse
üleminekutoetust saavatele piirkondadele.

Artikkel 55
Tulusad projektid
1. Käesolevas määruses tähendab tulus projekt mis tahes
toimingut, mis hõlmab investeeringut infrastruktuuri, mille
kasutamise eest tasuvad vahetult kasutajad, või mis tahes
toimingut, mis hõlmab maa või hoonete müüki või rentimist
või mis tahes muude tasuliste teenuste pakkumist.
2. Tulusate projektide abikõlblikud kulud ei tohi olla
suuremad investeerimiskulude jooksvast väärtusest, kui neist
lahutada investeeringu puhastulu jooksev väärtus konkreetse
võrdlusperioodi jooksul järgmiste investeeringute puhul:
a) infrastruktuuriinvesteeringud või

Artikkel 54

b) muud projektid, kus tulusid on võimalik eelnevalt objektiivselt hinnata.

Muud sätted

Kui kõik investeerimiskulud ei ole kaasrahastamiseks abikõlblikud, eraldatakse puhastulu võrdeliselt investeerimiskulude
abikõlblikele ja abikõlbmatutele osadele.

1.
Fondide toetus iga prioriteetse suuna puhul on vähemalt
20 % avaliku sektori abikõlblikest kuludest.

2.
Komisjoni algatusel või komisjoni poolt rakendatavaid
tehnilise abi meetmeid võib rahastada 100 % ulatuses.

3.

Artikli 56 lõikes 1 osutatud abikõlblikkusperioodil

a) võib üht prioriteetset suunda korraga toetada vaid ühest
fondist ja ühe eesmärgi raames;
b) võib üht toimingut korraga toetada fondist ainult ühe rakenduskava raames;
c) ei tohi toimingule anda fondist toetust, mis on suurem eraldatud avaliku sektori kogukuludest.

Arvestamisel võtab korraldusasutus arvesse kõnealusele investeeringuliigile sobivat võrdlusperioodi, projekti liiki, kõnealuse
investeeringuliigi puhul tavaliselt eeldatavat kulutasuvust ja
põhimõtet, et saastaja maksab, ning vajaduse korral asjaomase
liikmesriigi suhtelise jõukusega seotud õigluse kaalutlusi.
3. Kui tulusid ei ole võimalik eelnevalt objektiivselt hinnata,
tuleb tulu, mis on saadud viie aasta jooksul pärast toimingu
lõpetamist, maha arvata komisjonile deklareeritud kuludest.
Mahaarvamise teeb sertifitseerimisasutus hiljemalt rakenduskava
osalisel või lõplikul lõpetamisel. Lõpliku summa tasumise taotlust korrigeeritakse vastavalt sellele.
4. Kui hiljemalt kolm aastat pärast rakenduskava lõpetamist
tehakse kindlaks, et toimingust on teenitud kasumit, mida ei
ole lõigete 2 ja 3 kohaselt arvesse võetud, makstakse selline
kasum tagasi Euroopa Liidu eelarvesse proportsionaalselt fondidest saadud toetusega.
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5.
Ilma et see piiraks liikmesriikide kohustusi vastavalt artikli 70 lõikele 1, võivad nad võtta vastu korra, et teostada seiret
sellistest toimingutest saadud tulude üle, mille kogumaksumus
on alla 200 000 euro ja mis vastavad asjaomastele summadele.
6.
Käesolevat artiklit ei kohaldata projektidele, mille suhtes
kehtivad asutamislepingu artiklis 87 sätestatud riigiabi
eeskirjad.
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IV PEATÜKK
Toimingute kestvus

Artikkel 57
Toimingute kestvus

III PEATÜKK
Kulude abikõlblikkus

Artikkel 56
Kulude abikõlblikkus

1. Liikmesriik või korraldusasutus tagab toimingule fondide
toetuse säilitamise ainult siis, kui viie aasta jooksul alates
toimingu lõpetamisest või kolme aasta jooksul alates toimingu
lõpetamisest liikmesriikides, kes on kasutanud võimalust lühendada nimetatud tähtaega väikeste või keskmise suurusega
ettevõtjate investeeringu või nende loodud töökohtade säilitamiseks, ei tehta kõnealuse toimingu suhtes märkimisväärseid
muudatusi, mis
a) mõjutavad toimingu olemust või rakendamistingimusi või
annavad mõnele ettevõtjale või avalik-õiguslikule organile
põhjendamatuid eeliseid ja

1.
Kulud, sealhulgas suurprojektide kulud, on fondidelt
toetuse saamiseks kõlblikud, kui kulude eest on tegelikult
makstud alates kuupäevast, mis jääb ajavahemikku komisjonile
rakenduskavade esitamise kuupäevast või 1. jaanuarist 2007
(olenevalt sellest, kumb on varasem) kuni 31. detsembrini
2015. Toimingud ei tohi olla lõpule viidud enne abikõlblikkuse
alguskuupäeva.

b) tulenevad kas infrastruktuuri omandisuhetes toimunud
muutustest või tootmistegevuse lõpetamisest.

2.
Erandina lõikest 1 võib mitterahaliste panuste korral
amortisatsioonikulusid ja üldkulusid käsitleda toetusesaajate
poolt toimingute rakendamisel tehtud kulutustena järgmistel
tingimustel:

3. Alusetult makstud summad nõutakse tagasi vastavalt artiklitele 98 kuni 102.

a) lõike 4 alusel sätestatud abikõlblikkuse eeskirjad näevad ette
selliste kulutuste abikõlblikkuse;

2. Liikmesriik ja korraldusasutus teatavad artiklis 67
osutatud iga-aastases rakendusaruandes komisjonile igast
lõikes 1 osutatud muudatusest. Komisjon teavitab teisi liikmesriike.

4. Liikmesriigid ja komisjon tagavad, et ettevõtjatelt, kellelt
nõutakse või on nõutud tagasi toetust vastavalt lõikele 3 tootmistegevuse ümberpaigutamise eest liikmesriigi sees või teise
liikmesriiki, ei maksta toetusi fondidest.

b) kulude maht on õigustatud raamatupidamisdokumentidega,
mille tõendusjõud on samaväärne arvetega;
VI JAOTIS

c) mitterahaliste panuste korral ei ületa fondide kaasrahastamine abikõlblikke kogukulutusi, millest on maha arvatud
selliste toetuste väärtus.
3.
Kuludele saab fondide toetust määrata ainult juhul, kui
need on tekkinud asjaomase rakenduskava korraldusasutuse
otsusel või selle vastutusel ellu viidud toimingute tulemusena,
ning kooskõlas järelevalvekomitee kehtestatud kriteeriumidega.
Uued kulud, mis on lisatud artiklis 33 osutatud rakenduskava
muutmise ajal, on abikõlblikud alates päevast, mil rakenduskava
muutmise taotlus komisjonile esitatakse.

JUHTIMINE, SEIRE JA KONTROLL

I PEATÜKK
Juhtimis- ja kontrollisüsteemid

Artikkel 58
Juhtimis- ja kontrollisüsteemide üldpõhimõtted

4.
Kulude abikõlblikkuseeskirjad määratakse riigi tasandil,
välja arvatud igat fondi käsitlevas konkreetses määruses sätestatud erandite korral. Need hõlmavad kõiki rakenduskavade
raames deklareeritud kulusid.

Liikmesriikide kehtestatud juhtimis- ja kontrollisüsteemide
rakenduskavades nähakse ette järgmine:

5.

a) juhtimis- ja kontrolliorganite ülesannete määratlus ja nende
ülesannete organisisene jaotus;

Käesolev artikkel ei piira artiklis 45 osutatud kulutusi.
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b) vastavus selliste organite omavaheliste ja organisiseste
ülesannete lahususe põhimõttele;
c) rakenduskava kohaselt deklareeritud kulutuste õigsuse ja
korrapärasuse tagamise kord;
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kõlas asjaomase liikmesriigi institutsioonilise, õigus- ja finantssüsteemiga.

4. Artikli 58 punkti b kohaselt võivad mõned või kõik
lõikes 1 osutatud ametiasutused olla ühe ja sama organi osad.

d) usaldusväärsed raamatupidamis-, seire- ja finantsaruandlussüsteemid elektroonilisel kujul;
e) aruandlus- ja seiresüsteem juhul, kui vastutav organ usaldab
ülesannete täitmise mõnele teisele organile;
f) süsteemide toimimise auditeerimise kord;
g) süsteemid ja kord piisava kontrolljälje tagamiseks;

5. Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi rakenduskavadele
on määruses (EÜ) nr 1080/2006 sätestatud konkreetsed juhtimise ja kontrolli eeskirjad.

6. Komisjon võtab vastu artiklite 60, 61 ja 62 rakenduseeskirjad vastavalt artikli 103 lõikes 3 osutatud korrale.

h) eeskirjade eiramise ja põhjendamatult makstud summade
tagasinõudmise aruandlus- ja seiremenetlus.
Artikkel 60
Artikkel 59

Korraldusasutuse ülesanded

Ametiasutuste määramine

1.
Iga rakenduskava jaoks määravad liikmesriigid järgmised
ametiasutused:
a) korraldusasutus: rakenduskava juhtimiseks liikmesriigi poolt
määratud riiklik, piirkondlik või kohalik avalik-õiguslik
asutus või avalik-õiguslik või eraõiguslik organ;
b) sertifitseerimisasutus: liikmesriigi määratud riiklik, piirkondlik või kohalik avalik-õiguslik asutus või organ, kes
tõendab kuludeklaratsioone ja maksetaotlusi enne nende
komisjonile saatmist;
c) auditeerimisasutus: oma ülesannetes korraldusasutusest ja
sertifitseerimisasutusest sõltumatu riiklik, piirkondlik või
kohalik avalik-õiguslik asutus või organ, kelle liikmesriik
määrab iga rakenduskava jaoks ja kes vastutab juhtimis- ja
kontrollisüsteemi tõhusa toimimise kontrollimise eest.
Sama ametiasutuse võib määrata rohkem kui ühe rakenduskava
jaoks.
2.
Liikmesriik võib määrata ühe või mitu vahendusasutust
korraldus- või sertifitseerimisasutuse mõnede või kõikide
ülesannete täitmiseks selle ametiasutuse vastutusel.

3.
Liikmesriik kehtestab eeskirjad, mis reguleerivad tema
suhteid lõikes 1 osutatud ametiasutustega ning nende suhteid
komisjoniga.

Ilma et see piiraks käesoleva määruse kohaldamist, sätestab
liikmesriik lõikes 1 osutatud ametiasutuste omavahelised
suhted; need asutused täidavad oma ülesandeid täielikus koos-

Korraldusasutuse ülesanne on juhtida ja ellu viia rakenduskava
vastavalt usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõttele, eelkõige
selleks, et
a) tagada rahastamiseks valitud toimingute vastavus asjaomase
rakenduskava suhtes kohaldatavatele nõuetele ja kohaldatavate ühenduse ja riigisiseste eeskirjade järgimine kogu rakendamisperioodi jooksul;
b) kontrollida kaasrahastatud toodete tarnimist ja teenuste
osutamist ning toetusesaajate deklareeritud toimingutega
seotud kulude vastavust tegelikult kantud kuludele ning
ühenduse ja riigisiseste eeskirjade järgimist; üksikute toimingute kohapealset kontrolli võib läbi viia valimi põhjal vastavalt üksikasjalikele eeskirjadele, mille komisjon võtab vastu
artikli 103 lõikes 3 osutatud korras;
c) tagada raamatupidamisdokumentatsiooni registreerimis- ja
säilitamissüsteemi olemasolu elektroonilisel kujul asjaomase
rakenduskava iga toimingu jaoks ning finantsjuhtimiseks,
seireks, kontrollimiseks, auditeerimiseks ja hindamiseks vajalike rakendamist käsitlevate andmete kogumine;
d) tagada, et toetusesaajad ja toimingute rakendamises osalevad
muud organid kasutaksid eraldi raamatupidamissüsteemi või
vastavaid raamatupidamiskoode kõigi toimingutega seotud
tehingute kohta, ilma et see piiraks riiklike raamatupidamiseeskirjade kohaldamist;
e) tagada, et artikli 48 lõikes 3 osutatud rakenduskavade
hindamised viiakse läbi vastavalt artiklile 47;
f) kehtestada kord, mis tagab piisava kontrolljälje tagamiseks
nõutavate kõikide kulusid ja auditeid käsitlevate dokumentide säilitamise kooskõlas artiklis 90 sätestatud nõuetega;
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g) tagada, et sertifitseerimisasutus saab kogu sertifitseerimiseks
vajaliku teabe kuludega seotud korra ja kontrollimiste kohta;

a) tagada auditite läbiviimine, et kontrollida rakenduskava
juhtimis- ja kontrollsüsteemi toimimise tõhusust;

h) juhendada seirekomisjoni tööd ja esitada talle dokumendid,
mida nõutakse rakenduskava elluviimise kvaliteedi seireks
asjaomase rakenduskava konkreetseid eesmärke silmas
pidades;

b) tagada, et auditeerimine deklareeritud kulude tõendamiseks
tehakse asjakohase toiminguvalimi alusel;

i) koostada ja esitada komisjonile rakendamise aasta- ja lõpparuanded pärast seirekomisjoni heakskiidu saamist;
j) tagada artiklis 69 sätestatud teavitamis- ja avalikustamisnõuete täitmine;
k) esitada komisjonile andmed, mis võimaldavad tal suurprojekte hinnata.

Artikkel 61

c) esitada komisjonile üheksa kuu jooksul alates rakenduskava
heakskiidu saamisest punktides a ja b nimetatud auditeid
läbi viivaid organeid hõlmav auditeerimisstrateegia, kasutatav meetod, valimi määramise meetodid toimingute auditeerimiseks ja auditeerimise esialgne kava, et kindlustada
peamiste organite auditeerimine ja auditite ühtlane jaotus
kogu programmiperioodi vältel;

kui ühist korda kohaldatakse mitme rakenduskava suhtes,
võib esitada ühtse auditi strateegia;

Sertifitseerimisasutuse ülesanded
Rakenduskava sertifitseerimisasutuse ülesanded on eelkõige
järgmised:
a) koostada ja esitada komisjonile tõendatud kuluaruanded ja
maksetaotlused;
b) tõendada, et
i) kuluaruanne on õige ning koostatud kontrollitavatest
tõendavatest dokumentidest ja usaldusväärsetest raamatupidamissüsteemidest lähtudes;
ii) deklareeritud kulud vastavad kohaldatavatele ühenduse ja
riigisisestele eeskirjadele ning on tehtud seoses rahastamiseks valitud toimingutega kooskõlas asjaomase rakenduskava suhtes kohaldatavate nõuetega ning ühenduse ja
riiklike eeskirjadega;
c) tagada sertifitseerimise eesmärgil piisava teabe saamine
korraldusasutuselt kuluaruandes märgitud kulusid käsitleva
korra ja kontrollide kohta;
d) võtta sertifitseerimise eesmärgil arvesse kõik auditeerimisasutuse poolt või vastutusel läbi viidud auditite tulemused;
e) säilitada komisjonile deklareeritud kulude raamatupidamisdokumendid elektroonilisel kujul;
f) pidada arvestust tagasinõudmisele kuuluvate summade ja
pärast toimingule antava toetuse täielikku või osalist tühistamist tagasi võetud summade kohta. Tagasinõutud summad
makstakse Euroopa Liidu eelarvesse enne rakenduskava
lõpetamist, arvates need järgmisest kuluaruandest maha.

d) aastatel 2008–2015 iga aasta 31. detsembriks

i)

esitada komisjonile iga-aastane kontrolliaruanne, milles
esitatakse asjaomase aasta 30. juunil lõppeva 12kuulise
perioodi jooksul vastavalt rakenduskava auditistrateegiale läbi viidud auditite tulemused, ning anda aru
juhtimis- ja kontrollsüsteemis avastatud puudustest.
Esimene aruanne, mis käsitleb ajavahemikku 1. jaanuarist
2007 kuni 30. juunini 2008, esitatakse komisjonile
31. detsembriks 2008. Andmed pärast 1. juulit 2015
läbi viidud auditite kohta lisatakse lõplikkusse kontrolliaruandesse lisaks punktis e osutatud lõpetamise deklaratsioonile;

ii) esitada auditeerimisasutuse vastutusel tehtud kontrollide
ja auditite alusel arvamus selle kohta, kas juhtimis- ja
kontrollisüsteem toimib tõhusalt, et see annaks piisavalt
kinnitust, et komisjonile esitatud kuluaruanded on õiged
ja sellest tulenevalt kinnitab piisavalt, et nende aluseks
olnud tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

iii) kui see on artikli 88 kohaselt kohaldatav, esitada osalise
lõpetamise deklaratsioon, milles hinnatakse tehtud kulutuste seaduslikkust ja korrektsust;

kui mitme rakenduskava suhtes kohaldatakse ühtset
süsteemi, võib punktis i osutatud andmed esitada ühises
aruandes ning punktide ii ja iii kohaselt esitatav arvamus ja
deklaratsioon võivad hõlmata kõiki asjakohaseid rakenduskavasid;

Artikkel 62
Auditeerimisasutuse ülesanded
1.
Rakenduskava auditeerimisasutuse ülesanded on eelkõige
järgmised:

e) esitada komisjonile hiljemalt 31. märtsiks 2017 lõpetamise
deklaratsioon, milles antakse hinnang lõppmaksetaotluse
õigsusele ja lõplikus kuluaruandes käsitletavate tehingute
seaduslikkusele ja korrektsusele, ning millele on lisatud
lõplik kontrolliaruanne.
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2.
Auditeerimisasutus tagab, et auditeerimisel võetakse
arvesse rahvusvaheliselt tunnustatud auditeerimisstandardeid.
3.
Kui lõike 1 punktides a ja b osutatud auditeid ja kontrolli
viib läbi mõni muu organ kui auditeerimisasutus, peab auditeerimisasutus tagama, et need organid oleksid oma tegevuses
piisavalt sõltumatud.
4.
Komisjon esitab oma märkused lõike 1 punkti c kohaselt
esitatud auditeerimisstrateegia kohta hiljemalt kolme kuu
jooksul pärast selle kättesaamist. Kui nimetatud aja jooksul
märkusi ei esitata, loetakse auditeerimisstrateegia vastuvõetuks.
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a) vaatab kuue kuu jooksul pärast rakenduskava heakskiitmist
läbi rahastatavate toimingute valiku kriteeriumid ja kiidab
need heaks ning kiidab ülevaadatud kriteeriumid heaks
vastavalt programmitöö vajadustele;
b) hindab regulaarselt rakenduskava konkreetsete eesmärkide
saavutamiseks tehtud edusamme korraldusasutuse esitatud
dokumentide põhjal;
c) vaatab läbi rakendamistulemused, eelkõige iga prioriteetse
suuna jaoks kavandatud eesmärkide saavutamise ja artikli 48
lõikes 3 nimetatud hindamised;
d) vaatab läbi ja kiidab heaks artiklis 67 osutatud rakendamise
aasta- ja lõpparuanded;

II PEATÜKK
Seire

Artikkel 63
Seirekomisjon
1.
Liikmesriik asutab kokkuleppel korraldusasutusega iga
rakenduskava jaoks seirekomisjoni kolme kuu jooksul alates
päevast, mil liikmesriigile teatati rakenduskava heaks kiitvast
otsusest. Mitme rakenduskava kohta võib asutada ühe seirekomisjoni.

e) seirekomisjoni teavitatakse iga-aastasest kontrolliaruandest
või selle osast, milles osutatakse asjaomasele rakenduskavale,
ning asjakohastest märkustest, mida komisjon võib teha
pärast aruande läbivaatamist või mis on seotud aruande
nimetatud osaga;
f) võib teha korraldusasutusele ettepanekuid rakenduskava
läbivaatamiseks või kontrollimiseks, kui see teeb võimalikuks artiklis 3 nimetatud fondide eesmärkide saavutamise
või võib parandada rakenduskava juhtimist, sealhulgas
finantsjuhtimist;
g) vaatab läbi ettepanekud muuta fondide osalust käsitleva
komisjoni otsuse sisu ja kiidab need heaks.

2.
Iga seirekomisjon koostab oma töökorra asjaomase liikmesriigi institutsioonilises, õiguslikus ja finantsraamistikus ning
võtab selle vastu kokkuleppel korraldusasutusega, et oma
ülesandeid käesoleva määruse kohaselt täita.

Seire kord

Artikkel 64

1. Korraldusasutus ja seirekomisjon tagavad rakenduskava
elluviimise kvaliteedi.

Koosseis
1.
Seirekomisjoni eesistujaks on liikmesriigi või korraldusasutuse esindaja.
Seirekomisjoni koosseisu otsustab liikmesriik kokkuleppel
korraldusasutusega.
2.
Komisjoni esindaja võtab omal algatusel või seirekomisjoni taotluse korral osa seirekomisjoni tööst nõuandva pädevusega. Euroopa Investeerimispanga ja Euroopa Investeerimisfondi
esindaja võib nõuandva pädevusega osaleda nende rakenduskavade puhul, mida Euroopa Investeerimispank või Euroopa
Investeerimisfond toetab.

Artikkel 66

2. Korraldusasutus ja seirekomisjon teostavad järelevalvet
finantsnäitajate ning rakenduskavas määratletud ja artikli 37
lõike 1 punktis c osutatud näitajate alusel.
Kui abi laad seda võimaldab, jagatakse statistilised andmed abi
saava ettevõtja soo ja ettevõtte suuruse järgi.
3. Teabevahetus komisjoni ja liikmesriikide vahel toimub
elektrooniliselt artikli 103 lõikes 3 osutatud korra kohaselt
vastavalt komisjoni poolt vastu võetud käesoleva määruse
rakenduseeskirjadele.

Artikkel 67
Artikkel 65
Ülesanded
Seirekomisjon veendub rakenduskava elluviimise tulemuslikkuses ja kvaliteedis vastavalt järgmistele sätetele:

Rakendamise aasta- ja lõpparuanne
1. Korraldusasutus saadab komisjonile esimest korda
2008. aastal ja seejärel iga aasta 30. juuniks aastaaruande ning
31. märtsiks 2017. aastal lõpparuande rakenduskava elluviimise
kohta.
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2.
Lõikes 1 nimetatud aruanded sisaldavad rakenduskava
elluviimisest selge ülevaate saamiseks järgmist teavet:

i) juhud, kui on tuvastatud olulised muudatused artikli 57
alusel.

a) kui see osutub võimalikuks, rakenduskava ja prioriteetide
elluviimise edukus nende konkreetseid kontrollitavaid
eesmärke silmas pidades, kasutades artikli 37 lõike 1
punktis c osutatud näitajaid prioriteetse suuna tasandil;

Komisjonile edastatavate andmete hulk on proportsionaalne
asjaomase rakenduskava kulude kogumahuga. Vajaduse korral
võib sellise teabe esitada kokkuvõtlikult.

b) rakenduskava rahastamine, esitades üksikasjalikult iga prioriteetse suuna kohta järgmised andmed:
i)

toetusesaajate tehtud kulutused, sealhulgas korraldusasutuse poolt saadetud maksenõuded ja nendele vastav
avaliku sektori panus;

Punktides d, g, h ja i osutatud teavet ei esitata, kui pärast
eelmist aruannet ei ole tehtud olulisi muudatusi.

3. Lõikes 1 osutatud aruanded loetakse vastuvõetavateks, kui
need sisaldavad kõiki lõikes 2 loetletud asjakohaseid andmeid.
Komisjon teatab liikmesriigile aastaaruande vastuvõetavusest
kümne tööpäeva jooksul alates selle kättesaamise kuupäevast.

ii) kõik komisjonilt saadud maksed ja artikli 66 lõikes 2
osutatud finantsnäitajate kvantifitseerimine ning
iii) toetusesaajatele maksete tegemise eest vastutava organi
poolt tehtud kulutused;
vajaduse korral esitatakse üleminekutoetust saavate piirkondade rahastamisandmed iga rakenduskava kohta eraldi;

4. Komisjon teatab liikmesriigile oma arvamusest korraldusasutuse esitatud vastuvõetava rakendamist käsitleva aastaaruande sisu kohta kahe kuu jooksul alates selle kättesaamise
kuupäevast. Rakenduskava lõpparuande puhul on tähtaeg
maksimaalselt viis kuud alates vastuvõetava aruande kättesaamisest. Kui komisjon ei vasta ettenähtud tähtaja jooksul, loetakse
aruanne vastuvõetuks.

c) vastavalt komisjoni poolt artikli 103 lõikes 3 osutatud
korras vastu võetud rakendamiseeskirjadele toetuste eraldamise soovituslik jaotus kategooriate kaupa, üksnes teavitamise eesmärgil;
Artikkel 68
d) korraldusasutuse või seirekomisjoni võetud meetmed rakendamise kvaliteedi ja tõhususe tagamiseks, eelkõige
Kavade iga-aastane läbivaatamine
i)

seire- ja hindamismeetmed, sealhulgas andmete kogumise kord;

ii) kokkuvõte rakenduskava elluviimisel tekkinud olulistest
probleemidest ja võetud meetmetest, sealhulgas vajaduse
korral vastus artikli 68 lõike 2 kohaselt tehtud märkustele;

1. Komisjon ja korraldusasutus vaatavad rakendamise tõhustamise eesmärgil igal aastal pärast artiklis 67 nimetatud rakendamise aastaaruande esitamist läbi rakenduskava elluviimisel
tehtud edusammud, eelmisel aastal saavutatud peamised tulemused, raha kasutamise ja muud tegurid.

iii) tehnilise abi kasutamine;
e) rakenduskavast teavitamiseks
võetud meetmed;

ja

selle avalikustamiseks

f) teave rakendamiskava elluviimisel tekkinud olulistest
probleemidest seoses ühenduse õiguse järgimisega ning
probleemide lahendamiseks võetud meetmed;

Samuti võidakse läbi vaadata mis tahes juhtimis- ja kontrollsüsteemi aspekt, mida artikli 62 lõike 1 punktides d ja i osutatud
viimases iga-aastases kontrollaruandes nimetatakse.

2. Pärast lõikes 1 osutatud läbivaatamist võib komisjon teha
märkusi liikmesriigile ja korraldusasutusele, kes teatab sellest
seirekomisjonile. Liikmesriik teatab komisjonile nende märkuste
suhtes võetud meetmetest.

g) vajaduse korral suurprojektide kulgemine ja rahastamine;
h) korraldusasutusele või mõnele muule avalik-õiguslikule
asutusele rakenduskava elluviimise jooksul pärast artikli 98
lõikes 2 osutatud tühistamist antud abi kasutamine;

3. Kui programmiperioodil 2000–2006 antud abi järelhindamise tulemused on vajaduse korral kättesaadavad, võib üldtulemused läbi vaadata järgmisel aastal.
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III PEATÜKK
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Artikkel 71

Teavitamine ja avalikustamine
Juhtimis- ja kontrollisüsteemide loomine

Artikkel 69
Teavitamine ja avalikustamine
1.
Liikmesriik ja rakenduskava korraldusasutus annavad
teavet toimingute ja kaasrahastatavate rakenduskavade kohta
ning avalikustavad need. Teave suunatakse Euroopa Liidu kodanikele ja toetusesaajatele eesmärgiga esile tuua ühenduse roll ja
tagada fondide toetuste läbipaistvus.
Komisjon võtab käesoleva artikli rakendamise eeskirjad vastu
artikli 103 lõikes 3 osutatud korras.
2.
Rakenduskava korraldusasutuse ülesanne on avalikustamine kooskõlas käesoleva määruse rakenduseeskirjadega, mille
komisjon on vastu võtnud artikli 103 lõikes 3 osutatud korras.

IV PEATÜKK
Liikmesriikide ja komisjoni kohustused

1. jagu
L i i k m e s r i i k i d e k oh us t u s e d
Artikkel 70
Juhtimine ja kontroll
1.
Liikmesriigid vastutavad rakenduskavade juhtimise ja
kontrolli eest eelkõige järgmiste meetmete abil:
a) selle tagamine, et rakenduskavade juhtimis- ja kontrollsüsteemid on kehtestatud vastavalt artiklitele 58 kuni 62 ning
need toimivad tõhusalt;
b) eeskirjade eiramiste vältimine, avastamine ja kõrvaldamine
ning põhjendamatult makstud summade tagasinõudmine
võimaluse korral koos viivisega hilinenud maksetelt. Nad
teatavad nendest ning haldus- ja kohtumenetluste kulgemisest komisjonile.

1. Liikmesriigid esitavad enne esimese vahemakse taotluse
esitamist või hiljemalt kaheteistkümne kuu jooksul alates iga
rakenduskava heakskiitmisest komisjonile süsteemide kirjelduse,
mis hõlmab eelkõige järgmiste asutuste korraldust ja menetlusi:
a) korraldus- ja sertifitseerimisasutused ja vahendusasutused;
b) auditeerimisasutus ja muud organid, kes tema vastutusel
auditeid läbi viivad.
2. Lõikes 1 osutatud kirjeldusele lisatakse aruanne, milles
esitatakse kõnealuste süsteemide loomise hindamistulemused ja
arvamus artiklite 58 kuni 62 nõuete järgimise kohta. Juhul kui
arvamus sisaldab reservatsioone, tuuakse aruandes välja
puuduste raskusaste, ning juhul, kui puudused ei hõlma kogu
rakenduskava, tuuakse välja asjaomane prioriteetne suund või
prioriteetsed suunad. Liikmesriik teatab komisjonile võetavad
parandusmeetmed ja nende rakendamise ajakava ning seejärel
esitab kinnituse meetmete rakendamise ja vastavate reservatsioonide tühistamise kohta.

Esimeses lõigus osutatud aruanne loetakse vastuvõetuks ja
esimene vahemakse tehakse järgmistel asjaoludel:
a) kahe kuu jooksul alates aruande saamise kuupäevast, kui
esimeses lõigus osutatud arvamuse suhtes ei ole reservatsioone ja kui komisjon ei ole esitanud oma tähelepanekuid;
b) kui arvamuse suhtes on reservatsioone, siis komisjonile
kinnituse esitamisel, et süsteemide põhielementide suhtes
võetud parandusmeetmed on ellu viidud, vastavad reservatsioonid tühistatud, ning kui komisjon ei ole kahe kuu
jooksul alates kinnituse saamise kuupäevast esitanud oma
tähelepanekuid.
Kui reservatsioonid puudutavad ainult üht prioriteetset suunda,
tehakse esimene vahemakse rakenduskava teistele prioriteetsetele suundadele, mille suhtes ei ole reservatsiooni.
3. Aruande ja lõikes 2 osutatud arvamuse koostab auditeerimisasutus või oma tegevuses korraldus- ja sertifitseerimisasutustest sõltumatu avalik-õiguslik või eraõiguslik organ, kes võtab
oma ülesannete sooritamisel arvesse rahvusvaheliselt tunnustatud auditeerimisstandardeid.

2.
Kui toetusesaajale põhjendamatult tehtud makseid ei ole
võimalik tagasi saada, vastutab liikmesriik kaotatud summade
Euroopa Liidu üldeelarvesse tagasi maksmise eest, kui on kindlaks tehtud, et kahju on tekkinud temapoolse vea või hooletuse
tagajärjel.

4. Kui ühist süsteemi kohaldatakse mitme erineva rakenduskava suhtes, võib ühise süsteemi kirjelduse vastavalt lõikele 1
esitada koos ühe aruande ja arvamusega lõike 2 kohaselt.

3.
Komisjon võtab lõigete 1 ja 2 rakenduseeskirjad vastu artikli 103 lõikes 3 osutatud korras.

5. Lõigete 1 kuni 4 rakenduseeskirjad võtab komisjon vastu
artikli 103 lõikes 3 osutatud korras.
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2. jagu
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kontrollisüsteemide auditite tulemusi, et kasutada võimalikult
hästi ära ressursse ja vältida põhjendamatut topelttööd.

Ko misj on i k oh ust u se d
Artikkel 72
Komisjoni kohustused
1.
Komisjon veendub artiklis 71 sätestatud menetluse kohaselt, et liikmesriigid on loonud artiklitele 58 kuni 62 vastavad
juhtimis- ja kontrollsüsteemid, ning iga-aastaste kontrolliaruannete ja auditeerimisasutuste iga-aastaste arvamuste ja oma auditite põhjal, et süsteemid toimivad tõhusalt kogu rakenduskava
rakendamise vältel.
2.
Ilma et see piiraks liikmesriikide korraldatud auditeid,
võivad komisjoni ametnikud või komisjoni volitatud esindajad
korraldada vähemalt kümme tööpäeva ette teatades, välja
arvatud kiiretel juhtudel, kohapealseid auditeid, sealhulgas auditeid rakenduskavas sisalduvate toimingute kohta, et kontrollida
juhtimis- ja kontrollisüsteemide tõhusat toimimist. Sellistes
auditites võivad osaleda ka liikmesriigi ametnikud või volitatud
esindajad. Käesoleva määruse rakenduseeskirjad, mis käsitlevad
auditite jooksul kogutud andmete kasutamist, võtab komisjon
vastu artikli 103 lõikes 3 osutatud korras.
Komisjoni ametnikel või komisjoni volitatud esindajatel, kellel
on nõuetekohased volitused kohapealsete auditite läbiviimiseks,
on juurdepääs arveraamatutele ja kõigile teistele dokumentidele,
kaasa arvatud elektroonilisel andmekandjal koostatud või säilitatud dokumentidele ja metaandmetele, mis on seotud fondist
rahastatud kuludega.
Eespool nimetatud auditeerimisvolitused ei mõjuta riigisiseste
normide kohaldamist, mille kohaselt peavad teatavate toimingutega tegelema liikmesriigi õiguse alusel selleks spetsiaalselt
määratud ametnikud. Komisjoni volitatud esindajad ei osale
muu hulgas koduvisiitides ega isikute ametlikus küsitlemises
asjaomase liikmesriigi õiguse raames. Siiski on neil juurdepääs
sellisel viisil saadud teabele.

Et hõlbustada sellist koostööd juhul, kui liikmesriik määrab
mitu auditeerimisasutust, võib liikmesriik määrata koordineerimisasutuse.

Komisjon ja auditeerimisasutused ning koordineerimisasutus,
kui selline asutus on määratud, kohtuvad korrapäraselt, vähemalt kord aastas, kui pole kokku lepitud teisiti, et kontrollida
koos artikli 62 kohaselt esitatud iga-aastast kontrolliaruannet ja
arvamust ning vahetada arvamusi muudes rakenduskavade
juhtimise ja kontrollimise parandamisega seotud küsimustes.

2. Oma auditistrateegia määratlemisel valib komisjon välja
need rakenduskavad, mille puhul arvamus artikli 71 lõikes 2
sätestatud süsteemile vastavuse kohta on reservatsioonideta või
reservatsioonid on pärast parandusmeetmete võtmist tühistatud,
mille puhul auditeerimisasutuse auditistrateegia on rahuldav
ning mille puhul on komisjoni ja liikmesriigi auditite tulemuste
põhjal saadud piisavalt kinnitust selle kohta, et juhtimis- ja
kontrollsüsteemid toimivad tõhusalt

3. Nimetatud kavade suhtes võib komisjon järeldada, et ta
võib toetuda põhiliselt artikli 62 lõike 1 punkti d alapunktis ii
osutatud arvamusele süsteemide tõhusa toimimise kohta ja et ta
viib läbi omapoolsed kohapealsed auditid ainult juhul, kui on
tõendeid, mis võimaldavad väita, et süsteemis on puudujääke,
mis mõjutavad komisjonile kinnitatud kulusid selleks aastaks,
mille kohta on esitatud artikli 62 lõike 1 punkti d alapunkti ii
kohane arvamus, mis ei sisalda selliste puudujääkide suhtes
reservatsiooni.

Kui komisjon sellisele otsusele jõuab, teatab ta sellest asjaomasele liikmesriigile. Kui on tõendeid, mis võimaldavad väita,
et süsteemis on puudujääke, võib komisjon nõuda liikmesriigilt
auditite läbiviimist vastavalt artikli 72 lõikele 3 või võib ise
auditid artikli 72 lõike 2 kohaselt läbi viia.

3. jag u
3.
Komisjon võib asjaomaselt liikmesriigilt nõuda kohapealset auditit, et kontrollida süsteemide nõuetekohast toimimist või tehingu või tehingute nõuetekohasust. Sellistes auditites võivad osaleda ka komisjoni ametnikud või komisjoni volitatud esindajad.

R ak e n d u s kav ad e k on t r o lli p rop ortsi onaalsus

Artikkel 74

Artikkel 73
Koostöö liikmesriikide auditeerimisasutustega
1.
Komisjon teeb oma vastavate auditikavade ja auditeerimismeetodite kooskõlastamiseks koostööd rakenduskavade
auditeerimisasutustega ning vahetab viivitamata juhtimis- ja

Proportsionaalne kontrollikord

1. Rakenduskavade puhul, mille avaliku sektori abikõlblikud
kogukulud ei ületa 750 miljonit eurot ja mille ühenduse kaasrahastamise tase ei ületa 40 % avaliku sektori kogukuludest:
a) auditeerimisasutus ei ole kohustatud komisjonile esitama artikli 62 lõike 1 punkti c kohast auditeerimisstrateegiat;
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b) kui arvamus artikli 71 lõikes 2 sätestatud süsteemile vastavuse kohta on reservatsioonideta või kui reservatsioonid on
pärast parandusmeetmete võtmist tühistatud, võib komisjon
teha otsuse, et ta toetub põhiliselt artikli 62 lõike 1
punkti d alapunktis ii osutatud arvamusele süsteemide
tõhusa toimimise osas ning et ta viib läbi omapoolsed kohapealsed auditid ainult juhul, kui on tõendeid, mis võimaldavad väita, et süsteemis on puudujääke, mis mõjutavad
komisjonile kinnitatud kulusid selleks aastaks, mille kohta
on esitatud artikli 62 lõike 1 punkti d alapunkti ii kohane
arvamus, mis ei sisalda selliste puudujääkide suhtes reservatsiooni.
Kui komisjon sellisele otsusele jõuab, teatab ta sellest asjaomasele liikmesriigile. Kui on tõendeid, mis võimaldavad
väita, et süsteemis on puudujääke, võib komisjon liikmesriigilt nõuda auditite läbiviimist vastavalt artikli 72 lõikele 3
või ta võib ise auditid artikli 72 lõike 2 kohaselt läbi viia.
2.
Lõikes 1 osutatud rakenduskavade puhul võib liikmesriik
lisaks kasutada võimalust luua oma riigisiseste eeskirjade kohaselt asutusi ja kehtestada menetlusi järgmise täitmiseks:
a) korraldusasutuse ülesanded seoses artikli 60 punkti b kohaselt
deklareeritud kaasrahastatud toodete, teenuste ja kulude
kontrollimisega;
b) sertifitseerimisasutuse artikli 61 kohased ülesanded ning
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aastal iga fondi ja eesmärgi puhul ajavahemikus 1. jaanuarist
2007 kuni 31. detsembrini 2013. Esimene eelarveline kulukohustus täidetakse enne, kui komisjon on võtnud vastu rakenduskava heaks kiitva otsuse. Iga järgmise kohustuse täidab
komisjon üldreeglina iga aasta 30. aprilliks artiklis 32 nimetatud fondide toetust käsitleva otsuse põhjal.
2. Kui ühtegi makset ei ole tehtud, võib liikmesriik hiljemalt
kuni n aasta 30. septembrini taotleda artiklis 51 osutatud
riiklike ettenägematute kulude reserviga seotud rakenduskavade
mis tahes kulukohustuste ülekandmist teistele rakenduskavadele. Liikmesriik täpsustab oma taotluses need rakenduskavad,
millele kõnealused ülekanded tehakse.

2. jag u
Mak se i d k äsi t l e vad ü hi se d e e sk i rj ad
Artikkel 76
Makseid käsitlevad ühised eeskirjad

c) sertifitseerimisasutuse artikli 62 kohased ülesanded.
Kui liikmesriik kasutab seda võimalust, ei pea ta määrama artikli 59 lõike 1 punktide b ja c kohast sertifitseerimisasutust ja
auditeerimisasutust.
Artiklit 71 kohaldatakse mutatis mutandis.
Kui komisjon võtab vastu artiklite 60, 61 ja 62 rakendamise
eeskirjad, täpsustab ta need sätted, mida ei kohaldata nende
rakenduskavade suhtes, mille suhtes asjakohane liikmesriik on
kasutanud käesolevas lõikes kehtestatud võimalust.

1. Komisjon teeb fondide toetuse osamakseid kooskõlas eelarve assigneeringutega. Iga makse kirjendatakse asjaomase fondi
varaseimatele avatud eelarvelistele kulukohustustele.
2. Maksed tehakse eel-, vahe- ja lõppmaksetena. Need
tehakse liikmesriigi määratud asutusele.
3. Liikmesriigid saadavad hiljemalt iga aasta 30. aprilliks
komisjonile käesoleva eelarveaasta ja järgneva eelarveaasta
võimalike maksetaotluste esialgse prognoosi.

VII JAOTIS
FINANTSJUHTIMINE

I PEATÜKK
Finantsjuhtimine

4. Kogu komisjoni ja liikmesriikide määratud asutuste ja
organite vahelisi finantstehinguid käsitlev teabevahetus toimub
elektrooniliselt vastavalt käesoleva määruse rakenduseeskirjadele, mille komisjon on artikli 103 lõikes 3 osutatud korras
vastu võtnud. Vääramatu jõu ja eelkõige ühise arvutisüsteemi
rikete korral või püsiva ühenduse puudumisel võib liikmesriik
kuludeklaratsiooni ja maksetaotluse esitada paberkandjal.

1. jagu
Artikkel 77
E e l a r v e l i s e d k u l u k oh u s t u s e d
Vahemakse ja lõppmakse arvutamise üldeeskirjad
Artikkel 75
Eelarvelised kulukohustused
1.
Rakenduskavaga seotud ühenduse eelarvelised kulukohustused (edaspidi “eelarvelised kulukohustused”) täidetakse igal

Vahemaksete ja lõppmaksete arvutamisel kohaldatakse iga prioriteetse suuna kaasrahastamise määra, mis on sätestatud rakenduskava käsitlevas otsuses, abikõlblike kulude suhtes, mida on
kõnealuse prioriteetse suunaga seoses nimetatud igas sertifitseerimisasutuse tõendatud kuluaruandes.
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Ühenduse toetus vahemaksete ja lõppmaksete näol ei tohi siiski
olla suurem kui avaliku sektori panus ja fondidest saadav
maksimaalne toetus iga prioriteetse suuna jaoks vastavalt
komisjoni otsusele rakenduskava heakskiitmise kohta.

L 210/61

avaliku sektori kulude kohta käivad andmed maksutaotluse
alusel arvestatud maksmisele kuuluvat summat.

6. Erandina lõikest 1 seoses artiklis 44 määratletud finantskorraldusvahenditega sisaldab kuluaruanne nende fondide või
haldusfondide loomisel või nendesse sissemakse tegemisel
tehtud kogukulutusi.
Artikkel 78
Rakenduskava osalisel või lõplikul lõpetamisel on abikõlblikeks
kulutusteks siiski järgmised summad:
Kuluaruanne

1.
Kuluaruanded peavad kooskõlas artikliga 56 sisaldama iga
prioriteetse suuna osas abikõlblike kulude kogusummat, mida
toetusesaajad on toiminguid tehes kandnud, ja vastavat avaliku
sektori panust, mida on toetusesaajatele makstud või makstakse
vastavalt avaliku sektori panust käsitlevatele tingimustele.
Toetusesaajate tehtud kulutused tõendatakse maksekviitungitega
või samaväärse tõendusjõuga raamatupidamisdokumentidega.

a) kõik maksed linnaarendusfondidest investeerimiseks avaliku
ja erasektori partnerlusse või muudesse projektidesse, mis
sisalduvad linnade arengu ühtsetes kavades, või
b) kõik eespool nimetatud fondidest ettevõtetesse investeeringutena tehtavad maksed, või
c) kõik antud tagatised, sealhulgas tagatisfondide poolt tagatiseks määratud summad, ja

Ainult asutamislepingu artiklis 87 sätestatud toetuskavade
puhul peab siiski kuluaruandes sisalduvatele kulutustele vastav
avaliku sektori panus lisaks eelmises lõigus sätestatud tingimustele olema toetusesaajatele makstud toetust andva organi poolt.

d) abikõlblikud juhtimiskulud.

2.
Erandina lõikest 1 võib asutamislepingu artiklis 87 sätestatud riigiabi puhul kuluaruanne sisaldada toetusesaajale toetust
andva organi poolt makstud ettemakseid järgmistel kumulatiivsetel tingimustel:

Kuluaruannet korrigeeritakse sellele vastavalt.

a) neile peab olema antud pangatagatis või samaväärse toimega
avaliku sektori finantsvahend;
b) need ei tohi olla suuremad kui 35 % toetusesaajale teatud
projekti jaoks antud toetuse kogumäärast;
c) neid kasutatakse toetusesaajate poolt kulutuste tegemiseks
projekti rakendamisel, kulutused tõendatakse maksekviitungitega või samaväärse tõendusjõuga raamatupidamisdokumentiga hiljemalt kolme aasta jooksul pärast ettemakse tegemise aastat või 31. detsembril 2015, olenevalt sellest, kumb
kuupäev on varasem; kui neid ei kasutata, korrigeeritakse
järgmist kuluaruannet vastavalt.
3.
Seoses üleminekuabi saavate piirkondadega tuleks kuluaruannetes iga rakenduskava kohta kindlaks määrata lõikes 1
osutatud elemendid.

4.
Artiklis 39 määratletud suurprojektide puhul võib kuluaruannetesse kanda ainult komisjoni poolt juba heaks kiidetud
suurprojektidega seotud kulud.

5.
Kui fondide abi arvutatakse artikli 53 lõiget 1 silmas
pidades avaliku sektori kulude põhjal, ei mõjuta muude kui

Toetusesaaja tehtud abikõlblike kulutuste suhtes kohaldatakse
kaasrahastamise määra.

7. Rakenduskavadest artiklis 44 määratletud fondidele tehtud
maksetelt kogunenud intresse kasutatakse linnaarendusfondide
korral linnaarendusprojektide rahastamiseks või väikese ja keskmise suurusega ettevõtjate finantskorraldusvahendite rahastamiseks.

Artiklis 44 määratletud fondide poolt tehtud investeeringutest
toimingute jaoks tagastatud või tagatiste maksmisest järele
jäänud vahendeid kasutatakse asjaomaste liikmesriikide pädevate asutuste poolt linnaarendusprojektide või väikese ja keskmise suurusega ettevõtete tarbeks.

Artikkel 79

Eelmaksete ja vahemaksete akumulatsioon

1. Eel- ja vahefinantseerimise kumulatiivne üldkogus ei ületa
95 % fondide toetusest rakenduskavale.

2. Kui see ülemmäär on saavutatud, jätkab sertifitseerimisasutus komisjonile n aasta 31. detsembril tehtud tõendatud
kuluaruande ja iga fondi puhul aasta jooksul tagasi makstud
summade edastamist kuni hiljemalt n+1 aasta veebruari lõpuni.
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Artikkel 80
Toetusesaajatele tehtavate maksete täielikkus
Liikmesriigid peavad veenduma, et maksete tegemise eest vastutavad asutused tagavad, et toetusesaajad saavad avaliku sektori
toetuse kogusumma kätte võimalikult kiiresti ja täiel määral.
Sellest summast ei arvata midagi maha ega peeta kinni, täiendavaid erimakse ega muid samaväärse toimega makse, mis võiksid
neid summasid toetusesaajate jaoks vähendada, ei kehtestata.

Artikkel 81
Euro kasutamine
1.
Liikmesriigi
esitatud
rakenduskavades
sätestatud
summade, tõendatud kuluaruannete, maksutaotluste ning
rakendamise aasta- ja lõpparuandes esitatud kulutuste vääringuks on euro.
2.
Komisjoni otsused rakenduskavade kohta ja komisjoni
kohustused ja väljamaksed väljendatakse ja tehakse eurodes.
3.
Liikmesriigid, kes ei ole maksetaotluse esitamise päevaks
eurot kasutusele võtnud, konverteerivad riigi vääringus tehtud
kulud eurodesse. See summa konverteeritakse eurodesse, kasutades komisjoni selle kuu raamatupidamise vahetuskurssi, millal
kulu kanti asjaomase rakenduskava sertifitseerimisasutuse
raamatupidamisarvestusse. Komisjon avaldab konverteerimiskursi iga kuu elektrooniliselt.
4.
Kui liikmesriik võtab kasutusele euro, kohaldatakse
lõikes 3 sätestatud konverteerimiskorda jätkuvalt kõikide
kulude suhtes, mille sertifitseerimisasutus on raamatupidamisarvestusse kandnud enne riigi vääringu ja euro vahelise kindlaksmääratud konverteerimiskursi jõustumist.
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2007. aastal ja 3 % struktuurifondide toetusest rakenduskavale 2008. aastal;
b) liikmesriikidele, kes ühinesid Euroopa Liiduga pärast 1. mail
2004 või pärast seda, 2 % struktuurifondide toetusest rakenduskavale 2007. aastal, 3 % struktuurifondide toetusest
rakenduskavale 2008. aastal ja 2 % struktuurifondide toetusest rakenduskavale 2009. aastal;
c) kui rakenduskava kuulub Euroopa territoriaalse koostöö
programmi eesmärgi alla ja vähemalt üks selles osalejatest
ühines Euroopa Liiduga 1. mail 2004 või pärast seda, 2 %
ERF toetusest rakenduskavale 2007. aastal ja 3 % ERF toetusest rakenduskavale 2008. aastal ja 2 % ERF toetusest rakenduskavale 2009. aastal;
d) liikmesriikidele, kes ühinesid Euroopa Liiduga enne 1. maid
2004, 2 % Ühtekuuluvusfondi toetusest rakenduskavale
2007. aastal, 3 % Ühtekuuluvusfondi toetusest rakenduskavale 2008. aastal ja 2,5 % Ühtekuuluvusfondi toetusest
rakenduskavale 2009. aastal;
e) liikmesriikidele, kes ühinesid Euroopa Liiduga 1. mail 2004
või pärast seda, 2,5 % Ühtekuuluvusfondi toetusest rakenduskavale 2007. aastal, 4 % Ühtekuuluvusfondi toetusest
rakenduskavale 2008. aastal ja 4 % Ühtekuuluvusfondi
toetusest rakenduskavale 2009. aastal.
2. Kui rakenduskavaga seotud maksetaotlust ei ole saadetud
kahekümne nelja kuu jooksul alates kuupäevast, mil komisjon
tegi eelmakse esimese osamakse, maksab liikmesriigi määratud
asutus kogu eelmaksena makstud summa komisjonile tagasi.

Selline tagasimakse ei mõjuta fondi osaluse kogumahtu rakenduskavas.

Artikkel 83

Intressid
3. jagu
Eelmaksed
Artikkel 82

Eelmakse tagajärjel kogunenud intressid kirjendatakse asjaomasele rakenduskavale, loetakse liikmesriigi vahendiks kui
riigisisene avaliku sektori panus ja deklareeritakse komisjonile
rakenduskava lõpetamisel.

Maksmine
1.
Pärast komisjoni otsust, millega kiidetakse heaks fondidest
igale rakenduskavale antav toetus, teeb komisjon liikmesriigi
määratud asutusele ühe eelmakse ajavahemikuks 2007–2013.

Artikkel 84

Arvlemise lõpetamine

Eelmaksed makstakse järgmiste osadena:
a) liikmesriikidele, kes kuulusid Euroopa Liitu enne 1. maid
2004, 2 % struktuurifondide toetusest rakenduskavale

Eelmaksena makstud summad kantakse tervikuna pärast rakenduskava lõpetamist komisjoni raamatupidamisarvestusest välja
vastavalt käesoleva määruse artiklile 89.
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4. jagu

5. jag u

Vahe m ak se d

R ak e n d u sk av a l õp e t am i n e j a l õp p m ak s e t e g e m i n e
Artikkel 88

Artikkel 85

Osaline lõpetamine
Vahemaksed
Vahemakseid tehakse iga rakenduskava puhul. Esimene vahemakse tehakse artikli 71 lõike 2 kohaselt.

Artikkel 86
Maksetaotluste vastuvõetavus

1. Rakenduskavade osaline lõpetamine võib toimuda liikmesriigi kindlaks määratud ajavahemike jooksul.
Osaline lõpetamine on seotud toimingutega, mis on lõpetatud
eelmise aasta 31. detsembriks. Käesoleva määruse kohaldamisel
loetakse toimingud lõpuleviiduks, kui nendega seotud tööd on
tegelikult sooritatud ning toetusesaajate kõik kulud ja avaliku
sektori vastav panus on makstud.
2. Osaline lõpetamine toimub tingimusel, et liikmesriik
saadab komisjonile antud aasta 31. detsembriks järgmised
dokumendid:

1.
Komisjon teeb vahemakseid juhul, kui järgmised tingimused on täidetud:

a) lõikes 1 osutatud toimingutega seotud kuluaruanne;

a) komisjonile on vastavalt artiklile 78 saadetud maksetaotlus
ja kuluaruanne;

b) osalise lõpetamise deklaratsioon vastavalt artikli 62 lõike 1
punkti d alapunktile iii.

b) komisjon ei ole fondidest maksnud ühelegi prioriteetsele
suunale kogu perioodi jooksul fondidest rohkem toetusi kui
maksimumsummade ulatuses vastavalt komisjoni otsusele,
millega kiidetakse heaks rakenduskava;

3. Osaliselt lõpetatavate toimingutega seotud artiklite 98
ja 99 kohaselt tehtud finantskorrektsioonid on netofinantskorrektsioonid.

c) korraldusasutus on saatnud komisjonile viimase iga-aastase
rakendusaruande vastavalt artikli 67 lõigetele 1 ja 3;

Artikkel 89

d) komisjon ei ole esitanud asutamislepingu artiklis 226 sätestatud põhjendatud arvamust selle (nende) toimingu(te) rikkumise kohta, mille vastavad kulutused on asjaomases maksetaotluses deklareeritud.

Lõppmakse tegemise tingimused

2.
Kui lõikes 1 nimetatud tingimustest üht või mitut ei ole
täidetud, teavitab komisjon sellest ühe kuu jooksul liikmesriiki
ja sertifitseerimisasutust, et saaks võtta vajalikud meetmed
olukorra parandamiseks.

1.

Komisjon teeb lõppmakse tingimusel, et

a) liikmesriik on 31. märtsiks 2017 saatnud maksetaotluse,
mis sisaldab järgmisi dokumente:
i)

lõppmakse taotlus ja artiklile 78 vastav kuluaruanne;

ii) rakenduskava lõplik rakendusaruanne, sealhulgas artiklis 67 sätestatud teave;
Artikkel 87
Maksetaotluste esitamise kuupäev ja makseviivitused
1.
Sertifitseerimisasutus veendub, et iga rakenduskava vahemaksete nõuded rühmitatakse ja edastatakse komisjonile võimaluse korral kolm korda aastas. Et komisjon saaks makse teha
jooksval aastal, tuleb maksetaotlus esitada hiljemalt
31. oktoobriks.
2.
Vabade vahendite olemasolu korral ja kui artikli 92 kohaselt ei ole makseid peatatud, teeb komisjon vahemakse hiljemalt
kaks kuud pärast artiklis 86 nimetatud tingimustele vastava
maksetaotluse komisjonis registreerimise kuupäeva.

iii) artikli 62 lõike 1 punktis e osutatud lõpetamise deklaratsioon, ning
b) komisjon ei ole esitanud asutamislepingu artiklis 226 sätestatud põhjendatud arvamust selle (nende) toimingu(te) rikkumise kohta, mille vastavad kulutused on asjaomases maksetaotluses deklareeritud.
2. Kui mõni lõikes 1 nimetatud dokumentidest on jäänud
komisjonile saatmata, vabastatakse lõppmaksega seotud kulukohustus automaatselt vastavalt artiklile 93.
3. Komisjon teatab liikmesriigile viie kuu jooksul alates
lõike 1 punkti a alapunktis iii osutatud lõpetamise deklaratsiooni kättesaamisest oma otsusest selle sisu kohta. Kui
komisjon ei esita viie kuu jooksul oma tähelepanekuid, loetakse
lõpetamise deklaratsioon vastuvõetuks.
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4.
Vabade vahendite olemasolu korral teeb komisjon
lõppmakse hiljemalt nelikümmend viis päeva pärast järgmistest
kuupäevadest hilisemat kuupäeva:

31.7.2006

3. Dokumente säilitatakse kas originaalina või originaalile
vastavaks tunnistatud koopiana üldtunnustatud andmekandjatel.

a) kuupäev, millal ta võtab vastu lõpparuande vastavalt artikli 67 lõikele 4, ja
6. jag u
b) kuupäev, millal ta võtab vastu lõike 1 punkti a alapunktis iii
osutatud lõpetamise deklaratsiooni.
5.
Ilma et see piiraks lõike 6 kohaldamist, vabastatakse eelarvelise kulukohustuse lõppmakse kaksteist kuud pärast maksmist. Rakenduskava lõpetatakse kuupäeval, mil ükskõik milline
toiming järgmisest kolmest esimesena sooritatakse:
a) lõppmakse tegemine, mille komisjon on lõikes 1 osutatud
dokumentide alusel kindlaks määranud;
b) liikmesriigile rakenduskava raames komisjoni poolt põhjendamatult makstud summade kohta võlateate saatmine;
c) eelarvelise kulukohustuse lõppmakse vabastamine.
Komisjon teatab kahe kuu jooksul liikmesriigile rakenduskava
lõpetamise kuupäeva.
6.
Sõltumata komisjoni või Euroopa Kontrollikoja tehtud
auditite tulemustest, võib komisjoni poolt rakenduskavale
tehtud lõppmakset muuta üheksa kuu jooksul alates lõppmakse
tegemise kuupäevast või, kui lõppmakse on negatiivne ja
liikmesriik peab selle tagasi maksma, üheksa kuu jooksul alates
võlateate väljaandmise kuupäevast. Selline lõppmakse muutmine ei mõjuta lõikes 5 sätestatud rakenduskava lõpetamise
kuupäeva.

M ak s e t e e das i l ük k am i n e j a p e at am i n e
Artikkel 91
Maksetähtaja edasilükkamine
1. Määruses (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 nimetatud volitatud eelarvevahendite käsutaja võib maksetähtaja edasi lükata
maksimaalselt kuue kuu võrra, kui
a) riigisisese või ühenduse auditeerimisasutuse aruandes on
tõendeid, mis võimaldavad väita, et juhtimis- ja kontrollsüsteemide toimimises on tõsiseid puudusi;
b) eelarvevahendite käsutaja peab läbi viima täiendava kontrollimise pärast temani jõudnud teavet, et tõendatud kuluaruandes sisalduvad kulud on seotud tõsise eeskirjade eiramisega, mida ei ole kõrvaldatud.
2. Liikmesriiki ja sertifitseerimisasutust teavitatakse viivitamata edasilükkamise põhjustest. Edasilükkamine lõpetatakse
kohe, kui liikmesriik on võtnud vajalikud meetmed.

Artikkel 92
Maksete peatamine

Artikkel 90
Dokumentide kättesaadavus
1.
Ilma et see piiraks riigiabi reguleerivate eeskirjade kohaldamist vastavalt asutamislepingu artiklile 87, tagab korraldusasutus, et kõik asjaomase rakenduskava kulutuste ja audititega
seotud tõendavad dokumendid on komisjonile ja kontrollikojale
kättesaadavad

1. Komisjon võib peatada kõik prioriteetsete suundade või
programmide tasandil tehtavad vahemaksed või osa nendest,
kui
a) rakenduskava juhtimis- ja kontrollsüsteemis on tõsiseid
puudusi, mis mõjutavad maksete tõendamismenetluse usaldusväärsust ja mille suhtes ei ole võetud parandusmeetmeid,
või
b) tõendatud kuluaruandes sisalduvad kulud on seotud tõsise
eeskirjade eiramisega, mida ei ole kõrvaldatud, või

a) kolme aasta jooksul pärast artikli 89 lõikes 3 määratletud
rakenduskava lõpetamist;

c) kui liikmesriik rikub tõsiselt artikli 70 lõigetest 1 ja 2 tulenevaid kohustusi.

b) kolme aasta jooksul pärast osalise lõpetamise aastat dokumentide puhul, mis on seotud lõikes 2 osutatud toimingute
kulude ja audititega.

2. Komisjon võib otsustada peatada kõik vahemaksed või
osa nendest pärast seda, kui ta on andnud liikmesriigile võimaluse esitada kahe kuu jooksul oma tähelepanekud.

Neid ajavahemikke katkestatakse kohtumenetluse või komisjoni
nõuetekohaselt põhjendatud taotluse korral.

3. Komisjon lõpetab kõikide või osade vahemaksete peatamise, kui liikmesriik on võtnud peatamise lõpetamiseks vajalikud meetmed. Kui liikmesriik ei ole nõutavaid meetmeid
võtnud, võib komisjon võtta vastu otsuse lõpetada rakenduskavale ühenduse täieliku või osalise toetuse andmise kooskõlas artikliga 99.

2.
Korraldusasutus teeb taotluse korral komisjonile kättesaadavaks nende lõpuleviidud toimingute nimekirja, mille suhtes
on kohaldatud artikli 88 kohast osalist lõpetamist.

31.7.2006

Euroopa Liidu Teataja

ET

7. jagu
A u t omaat ne k e h t et u k s t unn i st ami n e
Artikkel 93
Põhimõtted
1.
Komisjon vabastab automaatselt kõik need rakenduskava
eelarvelised kulukohustused, mida ei ole kasutatud eel- või
vahemaksete tegemiseks või mille kohta ei ole saadetud kooskõlas artikliga 86 maksetaotlust rakenduskava eelarveliste kulukohustuste aastale järgneva teise aasta 31. detsembriks, välja
arvatud lõikes 2 nimetatud erandi korral.
2.
II lisas loetletud liikmesriikide puhul, kelle SKT aastatel
2001–2003 oli alla 85 % 25liikmelise ELi keskmisest samal
ajavahemikul, on lõikes 1 osutatud tähtaeg nende rakenduskavades sisalduva 2007. aastal kuni 2010. aastani tehtud igaaastase eelarveliste kohustuste tegemise aastale järgneva kolmanda aasta 31. detsember.
Seda tähtaega kohaldatakse samuti Euroopa territoriaalse
koostöö eesmärgi rakenduskava eelarvelistele kulukohustustele
aastateks 2007–2010, kui vähemalt üks osalistest on esimeses
lõigus osutatud liikmesriik.
3.
detsembril 2015 veel avatud kulukohustuste osa vabastatakse automaatselt, kui komisjon ei ole saanud selle kohta
31. märtsiks 2017 vastuvõetavat maksetaotlust.
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asutus ei ole saanud komisjonile veel deklareerida, sest
toimingud on peatatud kohtumenetluste või peatava toimega
halduskaebuse tõttu, tingimusel et liikmesriik saadab komisjonile vastavalt artiklile 93 eelarveliste kulukohustuste aastale
järgneva teise või kolmanda aasta 31. detsembriks asjaomased
põhjendused.
31. detsembril 2015 veel avatud kohustuste osa puhul lükatakse artikli 93 lõikes 2 nimetatud tähtaeg edasi samadel tingimustel kui asjaomaste toimingutega seotud summade puhul.
Eespool nimetatud vähendamist võib taotleda ühe korra, kui
peatamine on kestnud kuni ühe aasta, või mitu korda vastavalt
aastate arvule alates sellise kohtu- või haldusotsuse kuupäevast,
millega peatati toimingu rakendamine, kuni lõpliku kohtu- või
haldusotsuse kuupäevani.

Artikkel 96
Automaatse kohustustest vabastamise erandid
Automaatse kohustustest vabastamise summade arvestusse ei
kuulu

4.
Kui käesolev määrus jõustub pärast 1. jaanuari 2007,
pikendatakse ajavahemikku, pärast mida võib lõikes 1 nimetatud esimest automaatset kohustustest vabastamist rakendada,
nende kuude arvu võrra, mis jäävad 1. jaanuari 2007 ja esimese
eelarvelise kulukohustuse kuupäeva vahele.

a) eelarveliste kulukohustuste osa, mille kohta maksetaotlus on
tehtud, kuid mille tagasimaksmise on komisjon artiklis 93
sätestatud eelarveliste kulukohustuste aastale järgneva teise
või kolmanda aasta 31. detsembril artiklite 91 ja 92 kohaselt
edasi lükanud või peatanud. Kui edasilükkamise või peatamise põhjustanud probleem on lahendatud, kohaldatakse
automaatset kohustustest vabastamise reeglit sellise eelarvelise kulukohustuste asjakohase osa suhtes;

Artikkel 94

b) eelarveliste kulukohustuste osa, mille kohta maksetaotlus on
tehtud, kuid mille tagasimaksmist on takistanud eelkõige
eelarveliste vahendite vähesus;

Suurprojektide ja abikavade edasilükkamise tähtaeg
Kui komisjon otsustab suurprojektile või abikavale loa anda,
vähendatakse võimalikke automaatsetest kulukohustustest
vabastamisega seotud summasid selliste suurprojektide ja abikavadega seotud iga-aastaste summade võrra.
Selliste iga-aastaste summade artiklis 93 osutatud automaatse
kulukohustustest vabastamise tähtaegade arvutamise alguskuupäevaks on selliste suuremate projektide või abiskeemide lubamiseks vajaliku hilisema otsuse kuupäev.

c) eelarveliste kulukohustuste osa, mille puhul ei ole olnud
võimalik teha vastuvõetavat maksetaotlust vääramatu jõu
tõttu, mis mõjutab oluliselt rakenduskava elluviimist. Vääramatut jõudu põhjusena esitavad riigisisesed asutused peavad
tõendama selle otsest mõju rakenduskava või selle osa elluviimisele.

Artikkel 97
Menetluskord

Artikkel 95
Edasilükkamine kohtumenetluste ja halduskaebuste tõttu
Automaatse kohustustest vabastamisega seotud võimalikku
summat vähendatakse summade võrra, mida sertifitseerimis-

1. Komisjon teatab liikmesriigile ja asjaomastele asutustele
õigeaegselt, kui on oht, et kohaldatakse artiklis 93 sätestatud
automaatset kulukohustustest vabastamist. Komisjon teatab liikmesriigile ja asjaomastele asutustele summa, millega automaatne kulukohustustest vabastamine tema valduses oleva
teabe põhjal on seotud.
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2.
Liikmesriikidel on kõnealuse teabe saamisest alates kaks
kuud aega summaga nõustuda või esitada oma tähelepanekuid.
Komisjon vabastab automaatselt kulukohustustest üheksa kuu
jooksul pärast artiklis 93 nimetatud tähtaega.
3.
Fondi toetust rakenduskavale vähendatakse asjaomase
aasta puhul automaatselt vabastatud kulukohustuste summa
võrra. Liikmesriik koostab kahe kuu jooksul alates kulukohustustest vabastamise päevast muudetud rahastamiskava, mis
kajastab vähendatud toetussumma jagamist rakenduskava ühe
või mitme prioriteedi vahel. Kui kava ei koostata, vähendab
komisjon igale prioriteetsele suunale eraldatavaid summasid
proportsionaalselt.

31.7.2006
2. jag u

Ko m i s j on i t e h t avad fi n an t s k o rre k t s i oo n i d
Artikkel 99
Korrektsioonide kriteeriumid
1. Komisjon võib finantskorrektsioonide tegemisel rakenduskavale antud ühenduse toetuse täielikult või osaliselt tühistada,
kui ta leiab pärast vajalike kontrollide tegemist, et
a) rakenduskava juhtimis- ja kontrollsüsteemis on tõsiseid
puudusi, mis ohustavad programmile juba antud ühenduse
toetust;

II PEATÜKK
Finantskorrektsioonid

1. jagu
L i i km e s r i i k i d e t e h t a va d f i n a n t s k o rr e k t s i o o n i d

b) tõendatud kuluaruandes sisalduvad kulud on seotud eeskirjade eiramisega, mida liikmesriik ei ole enne käesolevas
lõikes sätestatud korrektsioonimenetluse alustamist kõrvaldanud;
c) liikmesriik ei ole täitnud artiklist 98 tulenevaid kohustusi
enne käesolevas lõikes sätestatud korrektsioonimenetluse
alustamist.
2. Komisjon teeb finantskorrektsioone vastavalt igale avastatud eeskirjade eiramise juhule, otsustades eeskirjade eiramise
süstemaatilisuse põhjal, kas tuleks kohaldada ühtse määraga või
ekstrapoleeritud korrektsioone.

Artikkel 98
Liikmesriikide tehtavad finantskorrektsioonid
1.
Liikmesriikidel lasub esmane vastutus eeskirjade eiramise
uurimise eest, meetmete võtmise eest toimingute või rakenduskavade laadi või nende rakendamise ja kontrollimise tingimusi
käsitlevate suuremate muudatuste avastamise korral ning nõutavate finantskorrektsioonide tegemise eest.

3. Komisjon võtab korrektsiooni summa üle otsustades
arvesse eeskirjade eiramise olemust ja tõsidust ning asjaomases
rakenduskavas leitud puuduste rahaliste tagajärgede ulatust.
4. Kui komisjoni seisukoha aluseks on mitte tema enda
teenistustes töötavate audiitorite tuvastatud faktid, teeb ta oma
järeldused finantstagajärgede kohta pärast seda, kui on kontrollinud liikmesriigi poolt artikli 98 lõike 2 raames võetud meetmeid, artikli 70 lõike 1 punkti b kohaselt esitatud aruandeid ja
muid liikmesriigilt saadud vastuseid.

2.
Liikmesriik teeb toimingutes või rakenduskavades avastatud üksiku või süstemaatilise eeskirjade eiramisega seoses
nõutavad finantskorrektsioonid. Liikmesriigi tehtavad korrektsioonid seisnevad rakenduskava avaliku sektori panuse täielikus
või osalises tühistamises. Liikmesriik võtab arvesse eeskirjade
eiramise olemust ja raskust ning fondi rahalist kahju.

5. Kui liikmesriik ei täida artikli 15 lõikes 4 nimetatud
kohustusi, võib komisjon seoses sellega, millises ulatuses on
jäetud kohustused täitmata, finantskorrektsioone tehes asjaomasele liikmesriigile antud struktuurifondide toetuse täielikult
või osaliselt tühistada.

Sel viisil vabanenud fondide vahendeid võivad liikmesriigid
asjaomase rakenduskava puhul kuni 31. detsembrini 2015
uuesti kasutada lõikes 3 sätestatud korras.

Käesolevas lõigus osutatud finantskorrektsioonide suhtes rakendatav määr kehtestatakse kooskõlas käesoleva määruse rakenduseeskirjadega, mille komisjon on vastu võtnud artikli 103
lõikes 3 osutatud korras.

3.
Lõike 2 kohaselt tühistatud toetust ei või taaskasutada
korrektsiooni objektiks olnud toimingu või toimingute jaoks ja
juhul kui finantskorrektsioon on tehtud seoses süstemaatilise
eeskirjade eiramisega, ei või toetust kasutada kogu sellise prioriteetse suuna või selle osa olemasolevate toimingute jaoks, mille
puhul on ilmnenud süstemaatilisi eeskirjade eiramisi.
4.
Süstemaatilise eeskirjade eiramise korral laiendab liikmesriik uuringuid, et need hõlmaksid kõiki toiminguid, mida
eeskirjade eiramine mõjutada võib.

Artikkel 100
Menetluskord
1. Enne finantskorrektsiooni suhtes otsuse tegemist algatab
komisjon menetluse, teatades liikmesriigile oma esialgsed järeldused ja nõudes, et liikmesriik esitaks kahe kuu jooksul oma
märkused.
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Kui komisjon teeb ettepaneku finantskorrektsiooni tegemiseks
ekstrapolatsiooni või ühtse määra põhjal, antakse liikmesriigile
võimalus näidata asjaomaste dokumentide läbivaatamise abil, et
eeskirjade eiramise tegelik ulatus oli komisjoni hinnatust
väiksem. Kokkuleppel komisjoniga võib liikmesriik piirata
toimikute läbivaatamise ulatust üksnes asjaomaste dokumentide
asjakohase osaga või pisteliste väljavõtetega. Kui välja arvata
nõuetekohaselt põhjendatud juhud, ei tohi selliseks läbivaatamiseks lubatud aeg olla pikem kui kaks kuud pärast esimeses
lõigus nimetatud kahekuulise tähtaja lõppu.

2. Iga hilinenud tagasimakse puhul makstakse viivist, mida
hakatakse arvestama alates kõnealusest tähtajast ja mis lõpeb
makse tegeliku tegemise päeval. Sellise viivise määr on poolteist
protsenti kõrgem kui määr, mida Euroopa Keskpank kohaldab
oma põhiliste refinantseerimistehingute puhul selle kuu
esimesel tööpäeval, millele tähtaeg langeb.

2.
Komisjon võtab arvesse kõiki liikmesriigi poolt lõikes 1
nimetatud ajavahemiku jooksul esitatud tõendeid.

KOMITEED

VIII JAOTIS

I PEATÜKK
3.
Kui liikmesriik ei aktsepteeri komisjoni esialgseid järeldusi, kutsub komisjon liikmesriigi ärakuulamisele, kus pooled
püüavad partnerlusel põhinevas koostöös jõuda kokkuleppele
tähelepanekute ja nendest tehtavate järelduste suhtes.

Fondide koordineerimiskomitee

Artikkel 103

4.
Kokkuleppe korral võib liikmesriik asjakohaseid ühenduse
vahendeid uuesti kasutada kooskõlas artikli 98 lõike 2 teise
lõiguga.
5.
Kui kokkuleppele ei jõuta, teeb komisjon finantskorrektsioonide kohta otsuse kuue kuu jooksul alates kõnealusest
ärakuulamisest, võttes arvesse kõiki menetluse käigus esitatud
andmeid ja tähelepanekuid. Kui ärakuulamist ei toimu, algab
kuuekuuline ajavahemik kaks kuud pärast komisjonilt saadud
kutse kuupäeva.

Komitee ja menetluskord
1. Komisjoni abistab fonde koordineeriv komitee (edaspidi
“fonde koordineeriv komitee”).
2. Kui viidatakse käesolevale lõikele, kohaldatakse otsuse
1999/468/EÜ artikleid 3 ja 7.
3. Kui viidatakse käesolevale lõikele, kohaldatakse otsuse
1999/468/EÜ artikleid 4 ja 7.

Artikkel 101
Liikmesriikide kohustused

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõikes 3 nimetatud tähtaeg on
kolm kuud.
4.

Komisjoni tehtav finantskorrektsioon ei piira liikmesriigi kohustust nõuda tagasimaksed sisse käesoleva määruse artikli 98
lõike 2 alusel ja nõuda tagasi riigiabi asutamislepingu artikli 87
ja nõukogu 22. märtsi 1999. aasta määruse (EÜ) nr 659/1999
(millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad EÜ asutamislepingu artikli 88 kohaldamiseks) (1) artikli 14 alusel.

Fonde koordineeriv komitee võtab vastu oma töökorra.

5. EIP ja EIF nimetavad komiteesse kumbki oma hääleõiguseta esindaja.

II PEATÜKK
Artikkel 102

Asutamislepingu artikli 147 alusel moodustatud komitee

Tagasimaksmine
Artikkel 104
1.
Tagasimaksed Euroopa Liidu üldeelarvesse tuleb teha enne
tähtaega, mis on näidatud määruse (EÜ, Euratom) nr
1605/2002 artikli 72 alusel koostatud sissenõudekorralduses.
See tähtaeg on korralduse väljastamiskuule järgneva teise kuu
viimane päev.
(1) EÜT L 83, 27.3.1999, lk 1. Määrust on muudetud 2003. aasta
ühinemisaktiga. Toimetaja märkus: määruse (EÜ) nr 659/1999 pealkirja on kohandatud, et võtta arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklite numeratsiooni muutmist vastavalt Amsterdami
lepingu artiklile 12, esialgne viide oli asutamislepingu artiklile 93.

Asutamislepingu artikli 147 alusel moodustatud komitee
1. Komisjoni abistab asutamislepingu artikli 147 alusel
moodustatud komitee (edaspidi “komitee”). Komitee koosneb
ühest valitsuse esindajast, ühest töötajate organisatsiooni esindajast ja ühest tööandjate organisatsiooni esindajast igast liikmesriigist. Komitee juhatamise eest vastutav komisjoni liige
võib selle vastutuse delegeerida mõnele komisjoni vanemametnikule.
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2.
Iga liikmesriik nimetab iga lõikes 1 nimetatud esindajakategooria kohta ühe esindaja ja ühe asendusliikme. Liikme
puudumise korral saab asendusliige automaatselt õiguse
komitee tööst osa võtta.
3.
Liikmed ja asendusliikmed määrab nõukogu komisjoni
ettepaneku põhjal kolmeks aastaks. Neid võib sellele kohale
tagasi nimetada. Nõukogu püüab tagada erinevate asjaomaste
kategooriate võrdse esindatuse komitee koosseisus. EIPga ja
EIFiga seotud päevakorraküsimuste puhul võivad EIP ja EIF
nimetada komiteesse oma hääleõiguseta esindaja.
4.

Komitee

a) esitab oma arvamuse käesoleva määruse rakenduseeskirjade
kohta;
b) esitab arvamused programmitööd käsitlevate komisjoni
otsuste eelnõude kohta, kui neid toetab ESF;
c) annab konsultatsioone, kui ta tegeleb ESFist saadava toetuse
puhul artiklis 45 nimetatud tehnilise abi meetmete kategooriatega ja muude asjakohaste küsimustega, mis mõjutavad
ESFi kohaste tööhõive, koolituse ja sotsiaalse kaasamise
alaste strateegiate rakendamist ELi tasandil.
5.
Komisjon võib komiteega konsulteerida ka muudes kui
lõikes 4 nimetatud küsimustes.
6.
Komitee arvamuste vastuvõtmiseks on nõutav antud
kehtivate häälte absoluutne enamus. Komisjon teatab komiteele,
millisel viisil komitee arvamusi on arvesse võetud.
IX JAOTIS
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ja millel on finantsmõju nimetatud rakenduskavadega hõlmatud
ajavahemikul.
3. Erandina määruse (EÜ) nr 1260/1999 artikli 31 lõikest 2,
artikli 32 lõikest 4 ja artikli 37 lõikest 1 vabastab komisjon
ajavahemikul 1. jaanuarist 2000 kuni 31. detsembrini 2006
komisjoni poolt heaks kiidetud ning ERFist või ESFist kaasrahastatavatele toetustele määratud summade osad, mille kohta ei
ole komisjonile viieteistkümne kuu jooksul pärast fondide
toetust käsitlevas otsuses sätestatud kulude abikõlblikkuse
viimasest kuupäevast saadetud tegelikult tehtud kulutuste
tõendatud aruannet, rakendamise lõpparuannet ega eespool
nimetatud määruse artikli 38 lõike 1 punktis f osutatud avaldust, automaatselt kohustustest hiljemalt kuus kuud pärast
nimetatud tähtaega ning põhjendamatult makstud summad
tuleb tagasi maksta.
Kohtumenetluste või peatava toimega halduskaebuste tõttu
peatatud toimingute või kavadega seotud summasid ei võeta
automaatselt vabastatud kulukohustuste summa arvutamisel
arvesse.

Artikkel 106
Läbivaatamissäte
Nõukogu vaatab käesoleva määruse läbi hiljemalt 31. detsembriks 2013 asutamislepingu artiklis 161 sätestatud korras.

LÕPPSÄTTED

Artikkel 105
Üleminekusätted
1.
Käesolev määrus ei mõjuta komisjoni poolt määruste
(EMÜ) nr 2052/88, (1) (EMÜ) nr 4253/88, (2) (EÜ) nr
1164/94 (3) ja (EÜ) nr 1260/1999 või mis tahes muude 31. detsembril 2006 ja pärast seda kuni abi või projektide lõpetamiseni kõnesoleva abi suhtes kehtivate õigusaktide alusel heaks
kiidetud ja struktuurifondidest kaasrahastatava abi või Ühtekuuluvusfondist kaasrahastatava projekti jätkamist ega muutmist,
sealhulgas nimetatud abi või projekti täielikku või osalist tühistamist.
2.
Komisjon võtab rakenduskavade kohta otsuste tegemisel
arvesse struktuurifondidest kaasrahastatavat abi või Ühtekuuluvusfondist kaasrahastatavaid projekte, mille nõukogu või
komisjon on enne käesoleva määruse jõustumist heaks kiitnud

Artikkel 107
Kehtetuks tunnistamine
Käesolevaga tunnistatakse määrus (EÜ) nr 1260/1999 kehtetuks
alates 1. jaanuarist 2007, ilma et sellega piirataks käesoleva
määruse artikli 105 lõike 1 sätete kohaldamist.
Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele tõlgendatakse viidetena
käesolevale määrusele.

Artikkel 108
(1) Nõukogu 24. juuni 1988. aasta määrus (EMÜ) nr 2052/88 struktuurifondide ülesannete ja tõhususe kohta ning nende tegevuse kooskõlastamise kohta teiste struktuurifondide ning Euroopa Investeerimispanga ja muude olemasolevate rahastamisvahendite tegevusega
(EÜT L 185, 15.7.1988, lk 9). Määrus on tunnistatud kehtetuks
määrusega (EÜ) nr 1260/1999.
(2) Nõukogu 19. detsembri 1988. aasta määrus (EMÜ) nr 4253/88,
millega nähakse ette sätted määruse (EMÜ) nr 2052/88 rakendamiseks seoses struktuurifondide tegevuse kooskõlastamisega teiste
struktuurifondidega ning Euroopa Investeerimispanga ja muude
olemasolevate rahastamisvahendite tegevusega (EÜT L 374,
31.12.1988, lk 1). Määrus on tunnistatud kehtetuks määrusega
(EÜ) nr 1260/1999.
(3) Nõukogu 16. mai 1994. aasta määrus (EÜ) nr 1164/94, millega
asutatakse ühtekuuluvusfond (EÜT L 130, 25.5.1994, lk 1). Määrust
on viimati muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.

Jõustumine
Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
Artiklite 1–16, 25–28, 32–40, 47–49, 52–54, 56, 58–62, 69–
74, 103–105 ja 108 sätteid kohaldatakse alates käesoleva
määruse jõustumise päevast ainult 2007.–2013. aasta kavade
suhtes. Määruse teisi sätteid kohaldatakse alates 1. jaanuarist
2007.
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Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 11. juuli 2006
Nõukogu nimel
eesistuja
E. HEINÄLUOMA
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I LISA
Kohustuste assigneeringute jaotus aastate kaupa aastateks 2007–2013
(viide artiklile 18)
(eurodes, 2004. aasta hindades)
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

42 863 000 000

43 318 000 000

43 862 000 000

43 860 000 000

44 073 000 000

44 723 000 000

45 342 000 000
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II LISA
Finantsraamistik
Artiklis 18 osutatud kriteeriumid ja metoodika

Jaotamismeetod artikli 5 lõikes 1 osutatud lähenemiseesmärgi kohaselt abikõlblike piirkondade jaoks

1. Iga liikmesriigi eraldised on tema üksikutele abikõlblikele piirkondadele eraldatavate vahendite summa, mis arvutatakse suhtelise piirkondliku ja riikliku jõukuse ning tööpuuduse taseme põhjal vastavalt järgmistele punktidele:
a) absoluutsumma (eurodes) määratakse kindlaks, korrutades kõnealuse piirkonna elanikkonna arv vahega kõnealuse
piirkonna SKT elaniku kohta (mõõdetuna ostujõu pariteetides) ja 25liikmelise ELi SKT elaniku kohta vahel;
b) kõnealuse piirkonna rahastamise kogusumma kindlaksmääramiseks kohaldatakse ülaltoodud absoluutsumma
suhtes protsendimäära; selline protsendimäär on gradueeritud eesmärgiga kajastada abikõlbliku piirkonna asukohaks oleva liikmesriigi suhtelist jõukust võrreldes 25liikmelise ELi keskmisega, s.o
— piirkondadele liikmesriikides, mille kogurahvatulu elaniku kohta on alla 82 % ühenduse keskmisest: 4,25 %;
— piirkondadele liikmesriikides, mille kogurahvatulu elaniku kohta on 82 %–99 % ühenduse keskmisest: 3,36 %;
— piirkondadele liikmesriikides, mille kogurahvatulu elaniku kohta on üle 99 % ühenduse keskmisest: 2,67 %;
c) kui see on kohaldatav, lisatakse alapunktis b saadud summale summa, mis saadakse 700 euro suuruse lisamakse
eraldamisega iga töötu kohta, kohaldatuna selle piirkonna töötute selle arvu suhtes, mille võrra see arv ületaks
kõikide ELi lähenemise piirkondade keskmist tööpuuduse taset kohaldades saadud töötute arvu.

Jaotamismeetod vastavalt artikli 5 lõikele 2 Ühtekuuluvusfondist abi saavate liikmesriikide jaoks

2. Ühtekuuluvusfondi rahastamise teoreetiline kogusumma saadakse, korrutades keskmise abimäära 44,7 eurot elaniku
kohta abikõlbliku elanikkonna arvuga. Nimetatud rahastamise teoreetilisest kogusummast igale abikõlblikule liikmesriigile antavate eraldiste eelnevalt kindlaks määratud summa vastab protsendimäärale, mis põhineb tema elanikkonnal,
pindalal ja riiklikul jõukusel, ning saadakse järgmiste punktide rakendamise abil:
a) selle liikmesriigi elanikkonna ja pindala osakaalu aritmeetilise keskmise arvutamine kõikide abikõlblike liikmesriikide kogu elanikkonnast ja pindalast; kui liikmesriigi osakaal kogu elanikkonnast ületab tema osakaalu kogupindalast teguri võrra, mis on viis või suurem, peegeldades äärmiselt suurt rahvastikutihedust, kasutatakse selles etapis
ainult liikmesriigi osakaalu kogu elanikkonnast;
b) sellisel viisil saadud protsendimäära korrigeeritakse koefitsiendiga, mis moodustab ühe kolmandiku protsendimäärast, mille võrra selle liikmesriigi kogurahvatulu elaniku kohta ületab ostujõu pariteetides väljendatuna kõigi
abikõlblike liikmesriikide keskmist kogurahvatulu elaniku kohta või jääb sellest allapoole (keskmine on väljendatud
100 %na).
3. Et kajastada Euroopa Liiduga 1. mail 2004. aastal või hiljem ühinenud liikmesriikide olulisi vajadusi transpordi- ja
keskkonna infrastruktuuri valdkonnas, on Ühtekuuluvusfondi osaks määratud keskmiselt üks kolmandik kogu
suunatud rahalisest eraldisest (struktuurifondid koos Ühtekuuluvusfondiga) perioodi vältel. Teiste liikmesriikide rahastamise kogusumma saadakse otse punktis 2 kirjeldatud eraldamismeetodi abil.

Jaotamismeetod artiklis 6 osutatud piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive eesmärgi alusel abikõlblike liikmesriikide ja piirkondade jaoks

4. Igale asjaomasele liikmesriigile määratud osa on tema abikõlblikele piirkondadele määratud osade summa, kusjuures
viimane määratakse kindlaks vastavalt kriteeriumidele, mida kaalutakse järgmiselt: kogu elanikkond (paranduskoefitsient 0,5), töötute arv NUTS 3. tasandi piirkondades, kus tööpuuduse tase on kõrgem kui grupi keskmine (paranduskoefitsient 0,2), töökohtade arv, mis on vajalik, et saavutada 70 %ne tööhõive tase (paranduskoefitsient 0,15), ning
madala haridustasemega töötajate arv (paranduskoefitsient 0,10), rahvastikutihedus (paranduskoefitsient 0,05).
Määratud osasid korrigeeritakse seejärel vastavalt suhtelisele piirkondlikule jõukusele (iga piirkonna puhul suurendatakse või vähendatakse kogu sellele piirkonnale määratud osa + 5 %/– 5 % vastavalt sellele, kas selle piirkonna SKT
elaniku kohta on väiksem või suurem grupi keskmisest SKTst elaniku kohta). Ühegi liikmesriigi osa ei tohi siiski olla
väiksem kui kolm neljandikku tema osast 2006. aastal eesmärkide 2 ja 3 jaoks eraldatud kõigist rahalistest vahenditest.

L 210/71

L 210/72

ET

Euroopa Liidu Teataja
Jaotamismeetod artiklis 7 osutatud Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi jaoks

5. Ressursside jaotamine abi saavate liikmesriikide vahel (kaasa arvatud artikli 21 lõikes 2 osutatud Euroopa Regionaalarengu Fondi panus Euroopa naabruspoliitika ja partnerluse vahendi ning ühinemiseelse abi rahastamisvahendi rahastamisse) on kindlaks määratud järgmiselt:
a) artikli 7 lõikes 1 osutatud piiriülese koostöö osa puhul NUTS 3. tasandi piirkondade maismaa- ja merepiiridega
piirkondade elanikkonna osakaalu põhjal kõigi abikõlblike piirkondade kogu elanikkonnast;
b) artikli 7 lõikes 2 osutatud riikidevahelise koostöö toetuse puhul võetakse aluseks liikmesriigi kogu elanikkonna
osakaal kõikide asjaomaste liikmesriikide elanikkondadest.

Jaotamismeetod selliste liikmesriikide ja piirkondade jaoks, kes on kõlblikud artiklis 8 osutatud üleminekutoetuse
saamiseks

6. Artiklis 8 osutatud üleminekutoetuse alusel eraldatavad vahendid saadakse järgmiste parameetrite kohaldamise alusel:
a) artikli 8 lõikes 1 määratletud piirkondadele on toetus 2007. aastal 80 % nende 2006. aasta individuaalsest abi
osatähtsuse tasemest elaniku kohta, mida seejärel vähendatakse lineaarselt, et saavutada 2013. aastaks piirkondliku
konkurentsivõime ja tööhõive eesmärgi kohane riigisisese keskmise abi osatähtsuse tase elaniku kohta. Kui see on
kohaldatav, lisatakse nii saadud eraldisele summa, mis saadakse 600 euro suuruse lisamakse eraldamisega iga töötu
kohta, kohaldatuna selle piirkonna töötute selle arvu suhtes, mille võrra see arv ületaks kõikide ELi lähenemise
piirkondade keskmist tööpuuduse taset kohaldades saadud töötute arvu;
b) artikli 8 lõikes 2 määratletud piirkondadele on toetus 2007. aastal 75 % nende 2006. aasta individuaalsest abi
osatähtsuse tasemest elaniku kohta, mida seejärel vähendatakse lineaarselt, et saavutada 2011. aastaks piirkondliku
konkurentsivõime ja tööhõive eesmärgi kohane riigisisese keskmise abi osatähtsuse tase elaniku kohta. Kui see on
kohaldatav, lisatakse nii saadud eraldisele summa, mis saadakse 600 euro suuruse lisamakse eraldamisega iga töötu
kohta, kohaldatuna selle piirkonna töötute selle arvu suhtes, mille võrra see arv ületaks kõikide ELi lähenemise
piirkondade keskmist tööpuuduse taset kohaldades saadud töötute arvu;
c) artikli 8 lõikes 3 määratletud liikmesriikide eraldised vähenevad seitsme aasta vältel järk-järgult; 2007. aastal on
eraldiste suuruseks 1,2 miljardit eurot, 2008. aastal 850 miljonit eurot, 2009. aastal 500 miljonit eurot,
2010. aastal 250 miljonit eurot, 2011. aastal 200 miljonit eurot, 2012. aastal 150 miljonit eurot ja 2013. aastal
100 miljonit eurot.

Ühtekuuluvust toetavatest fondidest tehtavate ülekannete maksimummäärad

7.

Selleks, et aidata ellu viia selliseid eesmärke nagu ühtekuuluvusvahendite koondamine vähim arenenud piirkondadesse ja liikmesriikidesse ning piirmäärade kehtestamisest tulenevate erinevuste vähendamine elaniku kohta antava
keskmise abi osatähtsuses, tuleb vastavalt käesolevale määrusele igale üksikule liikmesriigile fondidest kantavate
summade suhtes kohaldada järgmiseid maksimummäärasid:
— liikmesriikide puhul, kelle 2001.–2003. aasta keskmine kogurahvatulu elaniku kohta (ostujõu standardi alusel)
on väiksem kui 40 % 25liikmelise ELi keskmisest: 3,7893 % nende SKTst,
— liikmesriikide puhul, kelle 2001.–2003. aasta keskmine kogurahvatulu elaniku kohta (ostujõu standardi alusel)
on 40 % või suurem ja väiksem kui 50 % 25liikmelise ELi keskmisest: 3,7135 % nende SKTst,
— liikmesriikide puhul, kelle 2001.–2003. aasta keskmine kogurahvatulu elaniku kohta (ostujõu standardi alusel)
on 50 % või suurem ja väiksem kui 55 % 25liikmelise ELi keskmisest: 3,6188 % nende SKTst,
— liikmesriikide puhul, kelle 2001.–2003. aasta keskmine kogurahvatulu elaniku kohta (ostujõu standardi alusel)
on 55 % või suurem ja väiksem kui 60 % 25liikmelise ELi keskmisest: 3,5240 % nende SKTst,
— liikmesriikide puhul, kelle 2001.–2003. aasta keskmine kogurahvatulu elaniku kohta (ostujõu standardi alusel)
on 60 % või suurem ja väiksem kui 65 % 25liikmelise ELi keskmisest: 3,4293 % nende SKTst,
— liikmesriikide puhul, kelle 2001.–2003. aasta keskmine kogurahvatulu elaniku kohta (ostujõu standardi alusel)
on 65 % või suurem ja väiksem kui 70 % 25liikmelise ELi keskmisest: 3,3346 % nende SKTst,
— liikmesriikide puhul, kelle 2001.–2003. aasta keskmine kogurahvatulu elaniku kohta (ostujõu standardi alusel)
on 70 % või suurem ja väiksem kui 75 % 25liikmelise ELi keskmisest: 3,2398 % nende SKTst,
— seejärel
vähendatakse
ülekannete
maksimummäära
0,09
protsendipunkti
võrra
SKTst
iga
viie protsendipunkti kohta, mis lisandub 2001.–2003. aasta jooksul keskmisele kogurahvatulule elaniku kohta
(ostujõu standardi alusel) võrreldes 25liikmelise ELi keskmisega.
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8.

Punktis 7 osutatud ülemmäärades sisaldub ERFi toetus Euroopa naabruspoliitika ja partnerluse rahastamisvahendi
piiriülese koostöö harule ja ühinemiseelse abi rahastamisvahendile, Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi
toetus, mis pärineb EAGGFi arendusrahastust, ning Euroopa Kalandusfondi toetus.

9.

Komisjon teeb SKT arvutused 2005. aasta aprillis avaldatud statistiliste andmete põhjal. Komisjoni poolt 2005. aasta
aprillis aastateks 2007–2013 prognoositud individuaalseid riiklikke SKT kasvumäärasid kohaldatakse iga liikmesriigi
puhul eraldi.

10. Kui 2010. aastal selgub, et mis tahes liikmesriigi aastate 2007–2009 kumuleeruv SKT erineb rohkem kui ±5 %
punkti 9 kohaselt prognoositud kumuleeruvast SKTst, sealhulgas vahetuskursi muutuse tulemusena, korrigeeritakse
liikmesriigile selle perioodi eest punkti 7 kohaselt eraldatud summasid vastavalt. Nimetatud korrigeerimiste kogu
positiivne või negatiivne netomõju ei või olla suurem kui 3 miljardit eurot. Positiivse netomõju korral piirdub täiendavate vahendite kogusumma igal juhul aastateks 2007–2010 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppega eelarvedistsipliini ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta alamrubriigile 1B ette nähtud ülemmäärade
alakasutatud summadega. Lõplik korrigeerimine jaotatakse võrdsetes osades aastatele 2011–2013.
11. Poola zloti väärtuse arvesse võtmiseks võrdlusperioodil korrutatakse punktis 7 määratletud Poolale kohaldatava
maksimummäära kohaldamise tulemus koefitsiendiga 1,04 kuni punktis 10 osutatud läbivaatamiseni (2007–2009).

Lisasätted

12. Kui antud liikmesriigis moodustavad artikli 8 lõikes 1 määratletud piirkonnad, kus on ette nähtud toetus järk-järgult
kaotada, vähemalt ühe kolmandiku 2006. aastal eesmärgi 1 raames abikõlblike piirkondade kogu elanikkonnast, on
toetuse määrad 2007. aastal 80 %, 2008. aastal 75 %, 2009. aastal 70 %, 2010. aastal 65 %, 2011. aastal 60 %,
2012. aastal 55 % ning 2013. aastal 50 % nende 2006. aasta individuaalse abi osatähtsuse tasemest elaniku kohta.
13. Punkti 6 alapunktide a ja b kohaste üleminekukorraldustega seoses loetakse nende piirkondade puhul, mis ei olnud
abikõlblikud eesmärgi 1 kohaselt ajavahemikul 2000–2006 või mis muutusid abikõlblikuks 2004. aastal, 2007. aasta
lähtepunktiks 90 % nende teoreetilisest 2006. aasta individuaalse abi osatähtsuse tasemest elaniku kohta, mis arvutatakse 1999. aasta Berliini jaotamismeetodi alusel, kusjuures nende piirkondlik SKT tase elaniku kohta võrdsustatakse
75 % ga 15liikmelise ELi keskmisest.
14. Olenemata punktist 7 saavad Poola NUTS 2. taseme piirkonnad Lubelskie, Podkarpackie, Warmínsko-Mazurskie,
Podlaskie ja Świętokrzyskie, mille SKT tase elaniku kohta (ostujõu standardi alusel) on 25liikmelise ELi viis madalamat, toetust Euroopa Regionaalarengufondist suuremas ulatuses kui see, millele neil oleks muul moel õigus. See
täiendav rahastamine moodustab lähenemiseesmärgi alusel 107 eurot elaniku kohta ajavahemikul 2007–2013.
Poolale punkti 10 alusel eraldatud summade mis tahes kohandamine ülespoole toimub kõnealust täiendavat rahastamist arvestamata.
15. Olenemata punktist 7 eraldatakse NUTS 2. taseme piirkonnale Közép-Magyarország lisaassigneering 140 miljoni
euro ulatuses ajavahemikul 2007–2013. Nimetatud piirkonnale kohaldatakse samu õigussätteid nagu artikli 8
lõikes 1 osutatud piirkondadele.
16. Olenemata punktist 7 eraldatakse NUTS 2. taseme piirkonnale Praha piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive
eesmärgi alusel lisaassigneering 200 miljonit eurot ajavahemikul 2007–2013.
17. Küpros saab ajavahemikul 2007–2013 toetust üleminekumeetmetest, mida kohaldatakse punkti 6
alapunktis b määratletud piirkondadele, kusjuures tema 2007. aasta lähtepunkt määratakse vastavalt punktile 13.
18. NUTS 2. tasandi piirkonnad Itä-Suomi ja Madeira, kes küll säilitavad järkjärguliselt toetatava piirkonna staatuse,
saavad toetust punkti 6 alapunktis a sätestatud ülemineku rahastamismeetmetest.
19. NUTS 2. taseme piirkonnale Kanaarid eraldatakse lisaassigneering 100 miljonit eurot ajavahemikul 2007–2013
vastavalt artikli 8 lõikes 2 osutatud üleminekutoetusele.
20. Asutamislepingu artiklis 299 määratletud äärepoolseimad piirkonnad ja NUTS 2. tasandi piirkonnad, mis vastavad
Austria, Soome ja Rootsi ühinemislepingu protokolli nr 6 artiklis 2 sätestatud kriteeriumitele, saavad Euroopa Regionaalarengu Fondist lisatoetust, arvestades nende eripiiranguid. Sellise rahastamise suuruseks on 35 eurot elaniku
kohta aastas ning seda antakse lisaks muule toetusele, mida nendel piirkondadel on õigus saada.
21. Artikli 7 lõikes 1 osutatud Euroopa piirkondliku koostöö eesmärgi piiriülese tegevussuuna kohaste eraldiste puhul
on 15liikmelise ELi ja 12liikmelise ELi ning 25liikmelise ELi ja EL 2 endiste välismaismaapiiride äärde jäävate piirkondade puhul abi osatähtsus 50 % kõrgem kui teiste asjassepuutuvate piirkondade puhul.
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22. Tunnustades Põhja-Iirimaa rahuprotsessis tehtavaid jõupingutusi, eraldatakse PEACE programmile 200 miljonit eurot
ajavahemikuks 2007–2013. PEACE programmi rakendatakse artikli 3 lõike 2 punkti c kohaselt kui piiriülest
programmi ning see sisaldab meetmeid ühtekuuluvuse edendamiseks kogukondade vahel, et parandada sotsiaalset ja
majanduslikku stabiilsust antud piirkondades. Abikõlblikuks piirkonnaks on kogu Põhja-Iirimaa ning Iirimaa
piiriäärsed maakonnad. Seda programmi rakendatakse Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi alusel struktuurifondide meetmete täiendavuse põhimõttest kinni pidades.
23. Rootsi regioonidele, millele laieneb piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive eesmärk, eraldatakse Euroopa Regionaalarengufondi lisaassigneeringuna 150 miljonit eurot.
24. Olenemata punktist 7 eraldatakse Eestile, Lätile ja Leedule, mis on ühtsed NUTS 2. piirkonnad, igaühele lisaks
35 eurot elaniku kohta ajavahemikul 2007–2013.
25. Austria piirkondadele, millele laieneb piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive eesmärk ning mille piir on
Euroopa Liidu endine välispiir, eraldatakse ERFi lisaassigneeringuna 150 miljonit eurot. Baierimaale eraldatakse piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive eesmärgi raames lisaassigneeringuna 75 miljonit eurot.
26. Hispaaniale eraldatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist lisaassigneeringuna 2 miljardit eurot eesmärgiga edendada
määruse (EÜ) nr 1080/2006 artikli 4 lõike 1 ja artikli 5 lõike 1 kohaselt teadus- ja arendustegevust ning innovatsiooni ettevõtete abil ja nende huvides. Orienteeruv jaotus on järgmine: 70 % artiklis 5 osutatud lähenemiseesmärgi
raames abikõlblikele piirkondadele, 5 % piirkondadele, mis on abikõlblikud artikli 8 lõikes 1 osutatud üleminekutoetuse saamiseks, 10 % artiklis 6 osutatud konkurentsivõime eesmärgi raames abikõlblikele piirkondadele ja 15 % piirkondadele, mis on kõlblikud artikli 8 lõikes 2 osutatud üleminekutoetuse saamiseks.
27. Ceutale ja Melillale eraldatakse ajavahemikul 2007–2013 ERFist lisaassigneering 50 miljonit eurot artikli 8 lõikes 1
osutatud üleminekutoetuste raames.
28. Itaaliale eraldatakse struktuurifondidest lisaks 1,4 miljardit eurot järgmiselt: 828 miljonit eurot artikli 5 lõikes 1
osutatud lähenemiseesmärgi raames abikõlblike piirkondade jaoks, 111 miljonit eurot artikli 8 lõikes 1 osutatud
üleminekutoetuse raames abikõlbliku piirkonna jaoks, 251 miljonit eurot artikli 8 lõikes 2 osutatud üleminekutoetuse raames abikõlbliku piirkonna jaoks ja 210 miljonit eurot artiklis 6 osutatud piirkondliku konkurentsivõime ja
tööhõive eesmärgi raames abikõlblike piirkondade jaoks.
29. Tunnistades Korsika (30 miljonit eurot) ja Prantsuse Hainaut' (70 miljonit eurot) eriolukorda, eraldatakse Prantsusmaale ajavahemikul 2007–2013 lisaassigneeringuna 100 miljonit eurot piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive
eesmärgi raames.
30. Nendele Saksamaa idapoolsetele liidumaadele, mis on lähenemiseesmärgi kohaselt abikõlblikud artikli 5 lõikes 1
osutatud tingimustel, eraldatakse lisaassigneeringuna 167 miljonit eurot. Nendele Saksamaa idapoolsetele liidumaadele, mis on artikli 8 lõikes 1 osutatud üleminekutoetuse saamise tingimuste kohaselt abikõlblikud, eraldatakse
lisaassigneeringuna 58 miljonit eurot.
31. Olenemata punktist 7 eraldatakse Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgile ERFi lisaassigneeringuna 300 miljonit
eurot järgmiselt: 200 miljonit eurot riikidevaheliseks koostööks artikli 7 lõike 2 tähenduses ja 100 miljonit eurot
piirkondadevaheliseks koostööks artikli 7 lõike 3 tähenduses.
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III LISA
Kaasfinantseerimise määradele kohaldatavad piirmäärad
(viide artiklile 53)

ERF ja ESF
Abikõlblike kulude protsendimäär

Ühtekuuluvusfond
Abikõlblike kulude protsendimäär

Tšehhi Vabariik, Eesti,
Kreeka, Küpros, Läti,
Leedu, Ungari, Malta,
Poola, Portugal, Sloveenia
ja Slovakkia

85 % lähenemiseesmärgile
ning piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive
eesmärgile

85 %

Hispaania

80 % ühtekuuluvuspiirkondadele ja piirkondadele, mis suunatakse järkjärgult
piirkondliku
konkurentsivõime
ja
tööhõive eesmärgi alla

85 %

Kriteeriumid

Liikmesriigid

1) Liikmesriigid, kelle keskmine
SKT elaniku kohta ajavahemikul
2001–2003
moodustas alla 85 % 25liikmelise ELi keskmisest samal
ajavahemikul
2) Muud kui punkti 1 kohased
liikmesriigid, kes on abikõlblikud
ühtekuuluvusfondi
üleminekukorra
alusel
1. jaanuaril 2007

50 % piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive
eesmärkidele väljaspool
piirkondi, mis suunatakse
järk-järgult selle eesmärgi
alla
3) Muud kui punktides 1 ja 2
osutatud liikmesriigid

Belgia, Taani, Saksamaa
Liitvabariik, Prantsusmaa,
Iirimaa, Itaalia, Luksemburg, Madalmaad, Austria,
Soome, Rootsi ja Ühendkuningriik

75 % lähenemiseesmärgile

–

4) Muud kui punktides 1 ja 2
osutatud liikmesriigid

Belgia, Taani, Saksamaa
Liitvabariik, Prantsusmaa,
Iirimaa, Itaalia, Luksemburg, Madalmaad, Austria,
Soome, Rootsi ja Ühendkuningriik

50 % piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive
eesmärgile

–

5) Asutamislepingu artikli 299
lõikes 2 osutatud äärepoolseimad piirkonnad, kellele
eraldatakse II lisa punktis 20
sätestatud
lisaassigneering
nimetatud piirkondadele

Hispaania, Prantsusmaa ja
Portugal

50 %

–

6) Asutamislepingu artikli 299
lõikes 2 osutatud äärepoolseimad piirkonnad

Hispaania, Prantsusmaa ja
Portugal

85 % lähenemise eesmärgile ning piirkondliku
konkurentsivõime
ja
tööhõive eesmärgile

–
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IV LISA
Kulutuste kategooriad
(osutatud artikli 9 lõikes 3)

Eesmärgid: lähenemine ning piirkondlik konkurentsivõime ja tööhõive
Eesmärk: lähenemine ning artikli 8 lõikes 2 osutatud piirkonnad, ilma et see piiraks määruse (EÜ)
nr 1080/2006 artikli 5 lõike 3 viimase lõigu kohaselt tehtud otsust
Kood

Prioriteedid
Teadusuuringud ja tehnoloogia arendamine (TTA), innovatsioon ja ettevõtlus

01

TTA alane tegevus uurimiskeskustes

02

TTA infrastruktuur (sealhulgas tehased, seadmed ja uurimiskeskuste vahelised kiirühendused) ja konkreetse
tehnoloogia oskuskeskused

03

Tehnosiire ning väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKEde) vaheliste koostöövõrgustike ning VKEde
ja muude ettevõtete, ülikoolide, igat liiki keskharidusjärgsete õppeasutuste, piirkondlike ametiasutuste,
uurimiskeskuste ning teadus- ja tehnoloogiakeskuste (teadus- ja tehnopargid, tehnopolised jne) vaheliste
koostöövõrgustike parandamine

04

Abi teadusuuringuteks ja tehnoloogia arendamiseks, eriti VKEdes (sealhulgas juurdepääsuks TTA teenustele
uurimiskeskustes)

05

Kõrgetasemelised tugiteenused äriühingutele ja äriühingute rühmadele

06

Abi VKEdele keskkonnasäästlike toodete ja tootmisprotsesside edendamiseks (tõhusa keskkonnajuhtimissüsteemi kasutuselevõtmine, saastamist vältivate tehnoloogiate juurutamine ja kasutamine, puhta tehnoloogia integreerimine äriühingu tootmises)

07

Investeerimine äriühingutesse, mis on otseselt seotud teadusuuringute ja innovatsiooniga (innovatiivsed
tehnoloogiad, uute äriühingute loomine ülikoolide, olemasolevate TTA keskuste ja äriühingute poolt jne)

08

Muud investeeringud äriühingutesse

09

Muud meetmed teadusuuringute ja innovatsiooni ning ettevõtluse ergutamiseks VKEdes
Infoühiskond

10

Telefoniside infrastruktuurid (sealhulgas lairibavõrgud)

11

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad (kättesaadavus, turvalisus, koostalitlusvõime, riskide ennetamine,
teadusuuringud, innovatsioon, digitaalne infosisu jne)

12

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad (TEN-ICT, üleeuroopaline info- ja kommunikatsioonitehnoloogia
võrk)

13

Kodanikele mõeldud teenused ja rakendused (e-tervishoid, e-valitsus, e-õpe, e-osalus jne)

14

Teenused ja rakendused VKEdele (e-kaubandus, haridus ja koolitus, koostöövõrkude loomine jne)

15

Muud meetmed, et parandada VKEde juurdepääsu info- ja kommunikatsioonitehnoloogiale ning selle
tehnoloogia tõhusamaks kasutamiseks VKEde poolt
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Transport

16

Raudteed

17

Raudteed (TEN-T, üleeuroopaline transpordivõrk)

20

Kiirteed

21

Kiirteed (TEN-T)

26

Mitmeliigiline transport

27

Mitmeliigiline transport (TEN-T)

28

Intelligentsed transpordisüsteemid

29

Lennujaamad

30

Sadamad

32

Siseveeteed (TEN-T)
Energia

34

Elekter (TEN-E, üleeuroopaline energiavõrk)

36

Maagaas (TEN-E)

38

Naftatooted (TEN-E)

39

Taastuvenergia: tuul

40

Taastuvenergia: päike

41

Taastuvenergia: biomass

42

Taastuvenergia: vee-energia, maasoojus jm

43

Energiatõhusus, koostootmine, energiakorraldus
Keskkonnakaitse ja ohtude ennetamine

52

Puhta linnatranspordi edendamine
Töötajate, äriühingute, ettevõtete ja ettevõtjate kohanemisvõime suurendamine

62

Elukestva õppe süsteemide ja strateegiate arendamine äriühingutes; töötajate koolitamine, et parandada
nende võimet muutustega kohaneda, ja vastavad teenused; ettevõtluse ja innovatsiooni edendamine

63

Innovatiivsete ja tõhusamate töökorraldusvormide väljatöötamine ning levitamine

64

Töötajatele mõeldud spetsiaalsete tööhõive-, koolitus- ja tugiteenuste arendamine seoses sektorite ja äriühingute ümberkorraldamisega, majanduslike muutuste ja tulevikuvajaduste prognoosisüsteemide arendamine töökohtade ja oskuste seisukohast
Tööturule juurdepääsu parandamine ja säästvus

65

Tööturuinstitutsioonide ajakohastamine ja tugevdamine

66

Aktiivsete ja ennetavate meetmete rakendamine tööturul

67

Aktiivse vananemise toetamise ning töövõimelise eluea pikendamise meetmed

68

Füüsilisest isikust ettevõtjana tegevuse alustamise ning ettevõtte asutamise toetamine

69

Meetmed tööturule juurdepääsu parandamiseks ning naiste püsiva osaluse ja edu suurendamiseks
tööhõives, et vähendada tööturul soo alusel esinevat segregatsiooni, ning meetmed töö- ja eraelu tasakaalustamiseks, näiteks lapse- ja ülalpeetavahoolduse kättesaadavuse hõlbustamiseks

70

Erimeetmed migrantide osaluse suurendamiseks tööhõives, tugevdades seega nende sotsiaalset integreerumist
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Ebasoodsamas olukorras olevate isikute sotsiaalse kaasatuse parandamine

71

Ebasoodsas olukorras olevate inimeste kaasamine tööhõivesse ja uuesti tööturule toomine; tööturule sisenemisel ja seal edasiliikumisel toimuva diskrimineerimise vastane võitlus ja mitmekesisuse aktsepteerimise
edendamine töökohal
Inimkapitali parandamine

72

Reformide kavandamine, kehtestamine ja elluviimine haridus- ja koolitussüsteemides, et edendada
tööhõivet, põhi- ja kutsehariduse seostamine tööturu vajadustega ning õpetajate koolitamine ja nende
oskuste ajakohastamine, pidades silmas innovatsiooni ja teadmistepõhist ühiskonda

73

Meetmed osalemise suurendamiseks elukestvas hariduses ja koolituses, kaasa arvatud meetmed kooli poolelijätmise ja soolise segregatsiooni vähendamiseks, juurdepääsu suurendamiseks kutsealusõppele ja kolmanda taseme haridusele ja koolitusele ning selle hariduse ja koolituse kvaliteedi parandamiseks

74

Inimpotentsiaali arendamine teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas, eelkõige kraadiõppe, teadlaste
koolituse ning ülikoolide, uurimiskeskuste ja ettevõtete vaheliste koostöövõrkude abil
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NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1084/2006,
11. juuli 2006,
millega asutatakse Ühtekuuluvusfond ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1164/94
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

(4)

Määruses (EÜ) nr 1083/2006 sätestatakse, et kulutuste
abikõlblikkuse eeskirjad tuleb kindlaks määrata riiklikul
tasandil koos teatavate eranditega, mille kohta on vaja
ette näha erisätted. Erisätted tuleb kehtestada Ühtekuuluvusfondiga seonduvate erandite suhtes.

(5)

Rahalise abi andmise tingimusi käsitlevad eeskirjad
kehtivad jätkuvalt koostoimes asutamislepingu artiklis 99
kehtestatud majandusliku lähenemise kriteeriumide täitmisega ja lähtuvalt vajadusest tagada riigi rahanduse
usaldusväärsus. Selles suhtes peavad euro kasutusele
võtnud liikmesriigid rakendama stabiilsusprogrammid ja
liikmesriigid, kus ei ole eurot kasutusele võetud, peavad
rakendama lähenemisprogrammid, mis on määratletud
nõukogu 7. juuli 1997. aasta määruses (EÜ) nr 1466/97
(eelarveseisundi järelevalve ning majanduspoliitika järelevalve ja kooskõlastamise tõhustamise kohta) (7) ning mis
hõlbustavad asutamislepingu artiklis 104 osutatud
hoidumist ülemäärasest riigieelarve puudujäägist. Samas
ei kohaldata tingimusi käsitlevaid eeskirju juba enne
peatamist heaks kiidetud projektide suhtes,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle
artikli 161 lõiget 2,
võttes arvesse komisjoni ettepanekut,
võttes arvesse Euroopa Parlamendi nõusolekut (1),
võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (2),
võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust (3)
ning arvestades järgmist:
(1)

Nõukogu 11. juuli 2006. aasta määruses (EÜ) nr
1083/2006, millega nähakse ette üldsätted Euroopa
Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta, (4) määratletakse struktuurifondide
ja Ühtekuuluvusfondi tegevuse uus raamistik, kehtestades
eelkõige partnerluse, programmitöö, hindamise ja juhtimisega seotud eesmärgid, põhimõtted ja eeskirjad. Seega
tuleks täpsustada Ühtekuuluvusfondi ülesannet selles
uues raamistikus võrreldes fondile asutamislepingus
seatud eesmärgiga ning selguse huvides kehtetuks tunnistada nõukogu 16. mai 1994. aasta määrus (EÜ) nr
1164/94, (5) millega asutatakse Ühtekuuluvusfond.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Ühtekuuluvusfondi loomine ja selle eesmärk

(2)

(3)

Ühtekuuluvusfondist rahastatavad projektid üleeuroopaliste transpordivõrkude valdkonnas peavad vastama
üleeuroopalisi transpordivõrke käsitlevatele suunistele,
mille nõukogu ja Euroopa Parlament on vastu võtnud.
Jõupingutuste koondamiseks käsitatakse prioriteetsena
ühise tähtsusega projekte, nagu need on määratletud
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 1996. aasta
otsuses nr 1692/96/EÜ üleeuroopalise transpordivõrgu
arendamist käsitlevate ühenduse suuniste kohta (6).
Ühendus võib Ühtekuuluvusfondi kaudu toetada tegevust, mis on mõeldud asutamislepingu artiklites 6 ja 174
sätestatud ühenduse keskkonnaalaste eesmärkide elluviimiseks.

1. Ühtekuuluvusfond (edaspidi “fond”) luuakse eesmärgiga
tugevdada ühenduse majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust
säästva arengu edendamiseks.
2. Fondi tegevust reguleerivad määrus (EÜ) nr 1083/2006 ja
käesolev määrus.

Artikkel 2
Abi ulatus

(1) 4. juuli 2006. aasta nõusolek (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).
(2) ELT C 255, 14.10.2005, lk 88.
(3) ELT C 231, 20.9.2005, lk 35.
(4) Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 25.
(5) EÜT L 130, 25.5.1994, lk 1. Määrust on viimati muudetud 2003.
aasta ühinemisaktiga.
(6) EÜT L 228, 9.9.1996, lk 1. Otsust on viimati muudetud otsusega
nr 884/2004/EÜ (ELT L 167, 30.4.2004, lk 1).

1. Lähtudes iga abisaava liikmesriigi konkreetsetest vajadustest investeeringute ja infrastruktuuri osas, toetab fond tasakaalustatud ja asjakohasel viisil meetmeid järgmistes valdkondades:
(7) EÜT L 209, 2.8.1997, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1055/2005 (ELT L 174, 7.7.2005, lk 1).
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a) üleeuroopalised transpordivõrgud, eelkõige ühiseid huve
esindavad prioriteetsed projektid, mis on kindlaks määratud
otsusega nr 1692/96/EÜ;
b) keskkond sellises ulatuses, nagu see kuulub keskkonnapoliitika ja keskkonnaalase tegevusprogrammi alusel ühenduse
keskkonnakaitsepoliitika prioriteetide hulka. Sellega seoses
võib fond anda abi ka keskkonnale selgelt kasu toova
säästva arenguga seotud valdkondadele, nagu energiatõhusus
ja taastuvad energiaallikad, ning transpordisektoris üleeuroopalistest võrkudest väljapoole jäävatele transpordialastele
projektidele, mis hõlmavad raudtee-, jõe- ja meretransporti,
ühendvedude süsteeme ja nende omavahelist toimivust,
maantee-, mere- ja õhuliikluse korraldust, puhast linnatransporti ja ühistransporti.
2.
Abi asjakohane tasakaalustatus lepitakse kokku liikmesriikide ja komisjoni koostöös.

Artikkel 3
Kulude abikõlblikkus
Järgmised kulud ei ole abikõlblikud fondist toetuse saamiseks:
a) laenuintress;
b) maaost suurema summa eest kui 10 % asjakohase tegevuse
kõigist abikõlblikest kuludest;
c) kulutused elamuehitusele;
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lõpetada kõnealuste kulukohustuste täitmise peatamine. Ühtlasi
otsustab nõukogu komisjoni ettepanekul kanda peatatud kulukohustuste täitmine kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja
komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelises kokkuleppes eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise
kohta (1) sätestatud menetlusega üle järgmisesse eelarvesse.
3. Lõigetes 1 ja 2 osutatud otsused võtab nõukogu komisjoni ettepaneku põhjal vastu kvalifitseeritud häälteenamusega.

Artikkel 5
Üleminekusätted
1. Käesolev määrus ei mõjuta komisjoni poolt määruse (EÜ)
nr 1164/94 alusel heaks kiidetud projekti või muu abi jätkamist
või muutmist, sealhulgas nende täielikku või osalist tühistamist,
ning seetõttu kohaldatakse määrust (EÜ) nr 1164/94 kõnealuse
abi või asjaomaste projektide suhtes kuni nende lõpetamiseni.
2. Suurprojektide taotlused määruse (EÜ) nr 1083/2006 artiklite 39, 40 ja 41 mõistes, mis on esitatud komisjonile
määruse (EÜ) nr 1164/94 alusel, kehtivad edasi tingimusel, et
neid vajaduse korral täiendatakse hiljemalt kahe kuu jooksul
alates 1. jaanuarist 2007 selliselt, et nad vastaksid käesoleva
määruse ja määruse (EÜ) nr 1083/2006 eespool nimetatud artiklite nõuetele.

Artikkel 6

d) tuumajõujaamade tegevuse lõpetamine ning
Kehtetuks tunnistamine
e) tagastatav käibemaks.

Artikkel 4
Fondist abi saamise tingimused

1. Ilma et see piiraks määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikli 105
lõike 1 ja käesoleva määruse artikli 5 kohaldamist, tunnistatakse määrus (EÜ) nr 1164/94 alates 1. jaanuarist 2007 kehtetuks.
2. Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele tõlgendatakse
viidetena käesolevale määrusele.

1.
Fondist rahalise abi saamise tingimused on määratud järgmiste eeskirjadega:
a) kui nõukogu otsustab vastavalt asutamislepingu artikli 104
lõikele 6, et abisaavas liikmesriigis on ülemäärane eelarvepuudujääk, ja

Artikkel 7
Läbivaatamine

b) tuvastab vastavalt asutamislepingu artikli 104 lõikele 8, et
asjaomane liikmesriik ei reageerinud asutamislepingu artikli 104 lõikest 7 tulenevale nõukogu soovitusele tõhusate
meetmetega,

Nõukogu vaatab käesoleva määruse läbi hiljemalt 31. detsembriks 2013 vastavalt asutamislepingu artiklile 161.

võib ta otsustada täielikult või osaliselt peatada asjaomase liikmesriigi kulukohustuste täitmise fondi poolt alates peatamisotsusele järgneva aasta 1. jaanuarist.

Artikkel 8

2.
Kui nõukogu leiab, et asjaomane liikmesriik on võtnud
vajalikke parandusmeetmeid, siis teeb ta viivitamatult otsuse
(1) ELT L 139, 14.6.2006, lk 1.

Jõustumine
Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
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Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 11. juuli 2006
Nõukogu nimel
eesistuja
E. HEINÄLUOMA
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NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1085/2006,
17. juuli 2006,
millega luuakse ühinemiseelse abi rahastamisvahend
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

(7)

Euroopa Parlament tunnistas oma resolutsioonis Thessaloniki Euroopa Ülemkogu järelduste kohta, et kõik
Lääne-Balkani riigid liiguvad ühinemise suunas, kuid
rõhutas samas, et iga riiki tuleks kohelda vastavalt tema
oma edusammudele.

(8)

Seega võib kõiki Lääne-Balkani riike käsitada potentsiaalsete kandidaatriikidena, kuigi tuleks selgelt eristada
kandidaatriike ja potentsiaalseid kandidaatriike.

(9)

17.–18. juunil 2004. aastal Brüsselis kokku tulnud
Euroopa Ülemkogu soovitas, et Horvaatiaga tuleks alustada ühinemisläbirääkimisi.

(10)

15.–16 detsembril 2005. aastal Brüsselis kokku tulnud
Euroopa Ülemkogu otsustas anda kandidaatriigi staatuse
endisele Jugoslaavia Makedoonia Vabariigile.

(11)

Lisaks soovitas 16.–17. detsembril 2004. aastal Brüsselis
kokku tulnud Euroopa Ülemkogu alustada Euroopa Liidul
paralleelselt ühinemisläbirääkimistega intensiivset poliitilist ja kultuuridialoogi kõigi kandidaatriikidega.

(12)

Ühenduse abi ühtsuse ja järjepidevuse huvides peaks abi
osutamine nii kandidaatriikidele kui ka potentsiaalsetele
kandidaatriikidele toimuma ühtse raamistiku kontekstis,
kasutades ära kogemusi varasemate ühinemiseelsete
rahastamisvahenditega ning samuti nõukogu 5. detsembri
2000. aasta määrust (EÜ) nr 2666/2000, mis käsitleb
Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Horvaatia, Jugoslaavia
Liitvabariigi ning endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi abistamist (3) ning see peaks olema samuti kooskõlas
ühenduse arengupoliitikaga vastavalt asutamislepingu
artiklile 181a.

(13)

Kandidaatriikidele ning potentsiaalsetele kandidaatriikidele antav abi peaks jätkama nimetatud riikide toetamist
nende jõupingutustes demokraatlike institutsioonide ja
õigusriigi tugevdamisel, avaliku halduse reformimisel,
majanduslike reformide läbiviimisel, inimõiguste ja
samuti vähemuste õiguste austamisel, meeste ja naiste
võrdõiguslikkuse
edendamisel,
kodanikuühiskonna
arengu toetamisel ja regionaalkoostöö edendamisel ning
samuti lepitamisel ja ülesehitustööl ning andma oma
panuse nende riikide jätkusuutlikule arengule ja vaesuse
vähendamisele, mistõttu tuleks abi suunata erinevatesse
institutsioonide väljaarendamise meetmetesse.

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle
artiklit 181a,
võttes arvesse komisjoni ettepanekut,
võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust (1),
võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust (2)
ning arvestades järgmist:
(1)

(2)

(3)

Ühenduse välisabi tõhususe suurendamiseks on ette
nähtud uus raamistik abi kavandamiseks ja osutamiseks.
Käesolev rahastamisvahend on üks üldistest vahenditest,
millega toetatakse otseselt Euroopa välisabipoliitika elluviimist.
Euroopa Liidu lepingu artiklis 49 on sätestatud, et iga
Euroopa riik, kes austab vabaduse, demokraatia, inimõiguste ja põhivabaduste ning õigusriigi põhimõtteid, võib
esitada taotluse liidu liikmeks astumiseks.
1999. aastal Helsingis kokku tulnud Euroopa Ülemkogu
võttis vastu Türgi Vabariigi taotluse saada Euroopa Liidu
liikmeks. Ühinemiseelne abi on olnud Türgi Vabariigile
kättesaadav alates 2002. aastast. 16.–17. detsembril
2004. aastal Brüsselis kokku tulnud Euroopa Ülemkogu
soovitas, et Türgiga tuleks alustada ühinemisläbirääkimisi.

(4)

20. juunil 2000. aastal Santa Maria da Feiras kokku
tulnud Euroopa Ülemkogu rõhutas oma kohtumisel, et
Lääne-Balkani riigid on Euroopa Liidu potentsiaalsed
kandidaatriigid.

(5)

19. ja 20. juunil 2003. aastal Thessalonikis kokku tulnud
Euroopa Ülemkogu tuletas oma kohtumisel meelde
2002. aasta detsembris Kopenhaagenis ja 2003. aasta
märtsis Brüsselis toimunud istungite järeldused ning
väljendas oma kindlat otsust täielikult ja tõhusalt toetada
Lääne-Balkani riikide väljavaateid Euroopa suunal,
viidates, et nimetatud riikidest saaks kehtestatud kriteeriumide täitmise järel Euroopa Liidu lahutamatu osa.

(6)

2003. aastal Thessalonikis kokku tulnud Euroopa Ülemkogu viitas samuti, et stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsess moodustab üldraamistiku Lääne-Balkani riikide
Euroopaga integreerimisel kuni nende ühinemiseni tulevikus.

(1) 6. juuli 2006. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).
(2) ELT C 231, 20.9.2005, lk 67.

(3) EÜT L 306, 7.12.2000, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2112/2005 (ELT L 344, 27.12.2005, lk 23).
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(14)

Kandidaatriikidele antav abi peaks täiendavalt keskenduma kogu acquis communautaire'i ülevõtmisele ja rakendamisele ning peaks eelkõige valmistama kandidaatriike
ette ühenduse põllumajandus- ja ühtekuuluvuspoliitika
rakendamiseks.

(15)

Potentsiaalsetele kandidaatriikidele osutatav abi võib
tähendada mõningast õigusaktide vastavusseviimist acquis
communautaire'iga ning samuti toetust investeeringuprojektidele, eelkõige pidades silmas haldussuutlikkuse
parandamist regionaalarengu ning inimressursside ja
maaelu arendamise valdkondades.

(16)

Abi osutamine peaks toimuma laiaulatusliku, mitmeaastase strateegia alusel, mis võtab arvesse nii stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessi prioriteete kui ka ühinemiseelse protsessi strateegilisi prioriteete.

(17)

Selle strateegia finantsosa toetamiseks, ilma et see piiraks
eelarvepädevate asutuste õigusi, peaks komisjon esitama
oma kavatsused rahaeraldiste kohta, mida kavandatakse
kolmeks järgnevaks aastaks mitmeaastase suunava
finantsraamistiku alusel, mis on komisjoni iga-aastase
laienemispaketi lahutamatu osa.

(18)

(19)

(20)

(21)

Üleminekuabi ja institutsioonide väljaarendamise ning
piiriülese koostöö rahastamisvahendid peaksid olema
kättesaadavad kõigile abisaajatele riikidele, abistamaks
neid üleminekuprotsessil ja Euroopa Liidule lähendamisel
ning samuti soodustamaks nendevahelist regionaalkoostööd.

Regionaalarengu rahastamisvahend, inimressursside arendamise rahastamisvahend ning maaelu arendamise rahastamisvahend peaksid olema kättesaadavad ainult kandidaatriikidele, kellel on õigus hallata rahalisi vahendeid
detsentraliseeritult, abistamaks neid ühinemisjärgseks
ajaks ning eeskätt ühenduse ühtekuuluvuspoliitika ja
maaelu arendamise poliitika rakendamiseks ettevalmistamisel.

seelse protsessi käigus oma väärtust tõestanud, näiteks
detsentraliseeritud haldamine, twinning ja TAIEX
(tehnilise abi ja teabevahetuse programm), kuid sealjuures tuleks samuti võimaldada innovatiivset lähenemist, nagu liikmesriikidega koostöös toimuva halduse
teostamine Euroopa Liidu välispiiridel rakendatavate
piiriüleste programmide puhul. Sellega seoses peaks eriti
kasulik olema acquis communautaire'i rakendamisega
seotud teadmiste ja eriteabe siire vastava kogemusega
liikmesriikidest käesoleva määruse järgi abi saajatele.

(22)

Käesoleva määruse rakendamiseks vajalikud meetmed on
korraldusmeetmed, mis on seotud eelarvet oluliselt
mõjutavate programmide rakendamisega. Need tuleks
seetõttu võtta vastu vastavalt nõukogu 28. juuni 1999.
aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse
komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused, (2)
esitades selleks korralduskomiteele mitmeaastased
suunavad kavandamisdokumendid.

(23)

Vastavalt otsusele 1999/468/EÜ tuleks korralduskomiteele esitada horisontaalsetel alustel ja riikide kohta koostatud iga-aastased või mitmeaastased programmid üleminekuabi ja institutsioonide väljaarendamise rahastamisvahendi ning piiriülese koostöö rahastamisvahendi rakendamiseks.

(24)

Vastavalt otsusele 1999/468/EÜ tuleks korralduskomiteele samuti esitada mitmeaastased programmid regionaalarengu rahastamisvahendi, inimressursside arendamise rahastamisvahendi ning maaelu arendamise rahastamisvahendi rakendamiseks. Kuna need meetmed on tihedalt seotud struktuurifondide ja maaelu arendamise
rakendusmeetmetega, peaksid nad võimalikult suurel
määral ära kasutama olemasolevaid struktuurifondide ja
maaelu arendamise jaoks loodud komiteesid.

(25)

Kui komisjon rakendab käesolevat määrust tsentraliseeritud haldamise kaudu, peaks ta hoolitsema ühenduse
finantshuvide täieliku kaitstuse eest, tehes seda eelkõige
vastavate acquis communautaire'i eeskirjade ja standardite
rakendamise teel, ning juhul, kui komisjon rakendab
käesolevat määrust teiste korraldusmeetmete kaudu,
tuleks ühenduse finantshuvide kaitsmiseks sõlmida asjakohased lepingud, mis sisaldavad selleks piisavaid tagatisi.

(26)

Eeskirjad, mis määravad kindlaks sobilikkuse pakkumismenetlustes osalemiseks ning toetuslepingute sõlmimiseks, ning samuti tarnete päritolu käsitlevad eeskirjad
tuleks kehtestada kooskõlas Euroopa Liidus viimasel ajal
toimunud arenguga abi mittesiduvaks muutmisel, kuid
samas peaks jääma võimalus reageerida selles valdkonnas
toimuvale uuele arengule.

Potentsiaalsetel kandidaatriikidel ja kandidaatriikidel,
kellele ei ole antud õigust hallata rahalisi vahendeid
detsentraliseeritud viisil, peaks olema siiski õigus üleminekuabi ja institutsioonide väljaarendamise rahastamisvahendi raames sarnase olemusega meetmeteks ja tegevusteks, mis on edaspidi kättesaadavad regionaalarengu
rahastamisvahendi, inimressursside arendamise rahastamisvahendi ning maaelu arendamise rahastamisvahendi
raames.

Abi haldamine peaks toimuma kooskõlas nõukogu
25. juuni 2002. aasta määruses (EÜ, Euratom) nr
1605/2002 (mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve
suhtes kohaldatavat finantsmäärust) (1) sätestatud välisabi
eeskirjadega, kasutades ära struktuure, mis on ühinemi-

(1) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
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(2) EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.
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(27)

Kui abisaaja riik rikub Euroopa Liidu aluspõhimõtteid
või ei suuda vajalikul määral täita Kopenhaageni kriteeriume ning Euroopa partnerluses või ühinemispartnerluses sätestatud prioriteete, peab nõukogul olema
võimalus võtta komisjoni ettepanekul vajalikud
meetmed. Tuleb tagada Euroopa Parlamendi täielik ja
viivitamatu teavitamine.

(28)

Nõukogule tuleks tagada võimalus käesoleva määruse
muutmiseks lihtsustatud korras seoses abisaaja riigi staatusega vastavalt käesolevale määrusele.

(29)

Riikidel, mis on teise regionaalse välisabi rahastamisvahendi alusel abi saajateks, peaks olema õigus osaleda
vastastikkuse põhimõtte alusel käesoleva määruse alusel
võetavates meetmetes, kui sellega kaasneb lisaväärtus
lähtuvalt kõnealuse meetme regionaalsest, piiriülesest,
rahvusülesest või globaalsest olemusest.

(30)

Kuna käesoleva määruse eesmärki, nimelt abisaajate
riikide abistamist nende järkjärgulisel vastavusseviimisel
EL standardite ja poliitikatega, sealhulgas vajadusel acquis
communautaire'iga, pidades silmas riikide tulevast liikmelisust, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada ning
seetõttu on seda parem saavutada ühenduse tasandil,
võib ühendus võtta meetmeid kooskõlas asutamislepingu
artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte
kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärgi
saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(33)
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Ühenduse ühinemiseelse abi uue süsteemi loomise tõttu
on vaja tunnistada kehtetuks nõukogu 18. detsembri
1989. aasta määrus (EMÜ) nr 3906/89 Ungari Vabariigile ja Poola Rahvavabariigile antava majandusabi
kohta, (2) komisjoni 18. detsembri 1998. aasta määrus
(EÜ) nr 2760/98 piiriülese koostöö programmi rakendamise kohta PHARE programmi raames, (3) nõukogu
21. juuni 1999. aasta määrus (EÜ) nr 1266/1999 kandidaatriikidele ühinemiseelse strateegia raames antava abi
kooskõlastamise kohta, (4) nõukogu 21. juuni 1999.
aasta määrus (EÜ) nr 1267/1999, millega luuakse ühinemiseelse
struktuuripoliitika
rahastamisvahend, (5)
nõukogu 21. juuni 1999. aasta määrus (EÜ) nr
1268/1999 ühenduse toetuse kohta ühinemiseelsetele
meetmetele põllumajanduse ja maaelu arendamiseks
Kesk- ja Ida-Euroopa kandidaatriikides ühinemiseelsel
perioodil, (6) nõukogu 13. märtsi 2000. aasta määrus
(EÜ) nr 555/2000 ühinemiseelse strateegia raames
Küprose Vabariigi ja Malta Vabariigi suhtes võetavate
meetmete kohta, (7) nõukogu 17. detsembri 2001. aasta
määrus (EÜ) nr 2500/2001, milles käsitletakse ühinemiseelset finantsabi Türgile (8) ning nõukogu 21. novembri
2005. aasta määrus (EÜ) nr 2112/2005 ühenduse välisabi kättesaadavuse kohta. Käesolev määrus peaks asendama ka määruse (EÜ) nr 2666/2000, mille kehtivusaeg
lõpeb 31. detsembril 2006,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I JAOTIS

ÜLDSÄTTED
(31)

(32)

Võttes arvesse, et EÜ asutamislepingu artiklis 181a on
sätestatud, et meetmed kolmandate riikidega tehtava
majandus-, finants- ja tehnilise koostöö valdkonnas
peavad täiendama liikmesriikide vastavaid meetmeid,
kohustuvad komisjon ja liikmesriigid tagama oma abi
kooskõlastatuse, ühtsuse ja vastastikuse täiendavuse
vastavalt EL 2001 suunistele tegevuse koordineerimise
tugevdamise kohta ühenduse ja liikmesriikide vahel välisabi valdkonnas, eelkõige regulaarsete konsultatsioonide
ja asjakohase teabe sagedase vahetamise abil abi osutamise tsükli erinevates etappides.

17. mai 2006. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe
Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta (1)
punktis 38 määratletud lähtesumma on lisatud käesolevasse määrusesse kogu rahastamisvahendi kestvuse
ajaks, ilma et see mõjutaks seejuures EÜ asutamislepingus määratletud, eelarvepädevatele institutsioonidele
antud volitusi.

(1) ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.

Artikkel 1

Abisaajad ja üldeesmärk

Ühendus abistab lisades I ja II loetletud riike nende järkjärgulisel
vastavusseviimisel Euroopa Liidu standardite ja poliitikatega,
sealhulgas vajadusel acquis communautaire'iga, pidades silmas
riikide tulevast liikmelisust.
(2) EÜT L 375, 23.12.1989, lk 11. Määrust on viimati muudetud
määrusega (EÜ) nr 2257/2004 (ELT L 389, 31.12.2004, lk 1).
(3) EÜT L 345, 19.12.1998, lk 49. Määrust on viimati muudetud
määrusega (EÜ) nr 1045/2005 (ELT L 172, 5.7.2005, lk 78).
(4) EÜT L 161, 26.6.1999, lk 68.
(5) EÜT L 161, 26.6.1999, lk 73. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2112/2005.
(6) EÜT L 161, 26.6.1999, lk 87. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2112/2005.
(7) EÜT L 68, 16.3.2000, lk 3. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 769/2004 (ELT L 123, 27.4.2004, lk 1).
(8) EÜT L 342, 27.12.2001, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2112/2005.
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Artikkel 2
Reguleerimisala
1.
Abi kasutatakse vajaduse korral I ja II lisas loetletud
abisaajates riikides järgmiste valdkondade toetamiseks:

L 210/85

3. Komisjon võtab käesoleva määruse rakenduseeskirjad
vastu otsuse 1999/468/EÜ artiklites 4 ja 7 sätestatud korras.
Selleks abistab komisjoni artikli 14 lõikes 1 osutatud ühinemiseelse abi komitee.
Otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõikes 3 sätestatud tähtajaks
kehtestatakse kaks kuud.

a) demokraatlike institutsioonide ja ka õigusriigi, sealhulgas
selle toimimise kaitse tugevdamine;
b) inimõiguste ja põhivabaduste toetamine ja kaitsmine ning
vähemuste õiguste austamise suurendamine, meeste ja naiste
võrdõiguslikkuse ja mittediskrimineerimise edendamine;
c) avaliku halduse reform, sealhulgas abisaaja riigile antava abi
haldamise detsentraliseerimiseks süsteemi loomine kooskõlas
määruses (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 sätestatud eeskirjadega;
d) majandusreform;
e) kodanikuühiskonna arendamine;

Artikkel 4
Abi poliitikaraamistik
Käesoleva määruse alusel osutatakse abi kooskõlas Euroopa
partnerlustes ja ühinemispartnerlustes ühinemiseelseks perioodiks kehtestatud üldise poliitikaraamistikuga ning võttes arvesse
komisjoni iga-aastasesse laienemispaketti kuuluvaid aruandeid
ja strateegiadokumente.

f) sotsiaalne kaasatus;
g) lepitamine, usaldust suurendavad meetmed ja ülesehitustöö;
h) regionaalne ja piiriülene koostöö.
2.
I lisas loetletud riikide puhul kasutatakse abi ka järgmiste
valdkondade toetamiseks:
a) acquis communautaire'i vastuvõtmine ja rakendamine;
b) toetus poliitika arendamisele ja samuti ühenduse ühtse
põllumajandus- ja ühtekuuluvuspoliitika rakendamiseks ja
juhtimiseks ettevalmistamisele.
3.
II lisas loetletud riikide puhul kasutatakse abi ka järgmiste
valdkondade toetamiseks:
a) järkjärguline vastavusseviimine acquis communautaire'iga;
b) sotsiaalne, majanduslik ja territoriaalne areng, muu hulgas
infrastruktuuri ja investeeringutega seotud tegevused,
eelkõige regionaalarengu ning inimressursside ja maaelu
arendamise valdkondades.

Artikkel 5
Teave kavandatavate suunavate rahaeraldiste kohta
1. Eesmärgiga toetada artiklis 6 sätestatud strateegilist kavandamist esitab komisjon igal aastal Euroopa Parlamendile ja
nõukogule mitmeaastase suunava finantsraamistiku kujul oma
kavatsused järgnevaks kolmeks aastaks kavandatavate rahaeraldiste kohta, võttes arvesse finantsraamistikku ning samuti
Euroopa partnerlusi, ühinemispartnerlusi, aruandeid ja strateegiadokumenti.
2. Kõnealuses mitmeaastases suunavas finantsraamistikus
esitab komisjon oma kavatsused vahendite eraldamise kohta
rahastamisvahendite, riikide ja mitut riiki hõlmavate meetmete
kaupa. See koostatakse objektiivsete ja läbipaistvate kriteeriumite alusel, sealhulgas vajaduste hindamine, suutlikkus abi
vastu võtta, tingimustest kinnipidamine ja vahendite haldamise
suutlikkus. Samuti võetakse nõuetekohaselt arvesse erakorralise
abi meetmeid või ajutisi tegevuskavasid, mis on vastu võetud
stabiliseerimisvahendi loomist käsitleva määruse alusel.

Artikkel 3
Rahastamisvahendid

3. Mitmeaastane suunav finantsraamistik lisatakse komisjoni
iga-aastasesse laienemispaketti, seejuures säilitades kolmeaastase
kavandamisperioodi.

1.
Abi kavandamisel ja kasutamisel lähtutakse järgmistest
rahastamisvahenditest:
a) üleminekuabi ja institutsioonide väljaarendamine;
b) piiriülene koostöö;

Artikkel 6
Abi kavandamine

c) regionaalareng;
d) inimressursside arendamine;
e) maaelu arendamine.
2.
Komisjon tagab erinevate rahastamisvahendite all osutatava abi kooskõlastatuse ja ühtsuse.

1. Käesoleva määruse alusel osutatakse abi mitmeaastaste
suunavate kavandamisdokumentide alusel, mille koostab riik,
konsulteerides tihedalt riiklike asutustega, et toetada riiklikke
strateegiaid ning tagada asjaomase riigi osalemine ja kaasamine.
Vajaduse korral osalevad selles ka kodanikuühiskond ja teised
sidusrühmad. Samuti võetakse arvesse teisi abiprogramme.
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2.
I lisas loetletud riikidele osutatav abi põhineb eelkõige
ühinemispartnerlustel. Abi hõlmab prioriteete ja üldist strateegiat, mis koostatakse igas riigis valitseva olukorra regulaarse
analüüsi põhjal ja millele peavad keskenduma ettevalmistumised ühinemiseks. Abi kavandamisel võetakse arvesse 1993.
aasta juunis Kopenhaagenis kokku tulnud Euroopa Ülemkogu
määratletud kriteeriume, acquis communautaire'i vastuvõtmisel ja
rakendamisel tehtud edusamme ning samuti regionaalkoostööd.
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3. Komisjon
võtab
mitmeaastased
ja
iga-aastased
programmid ning nende läbivaatamised vastu artikli 14 lõikes 2
osutatud korras.

II JAOTIS
KONKREETSEID

3.
II lisas loetletud riikidele antav abi põhineb eelkõige
Euroopa partnerlustel. Abi hõlmab prioriteete ja üldist strateegiat, mis koostatakse igas riigis valitseva olukorra regulaarse
analüüsi põhjal ja millele peavad keskenduma ettevalmistumised edasiseks integreerumiseks Euroopa Liiduga. Abi kavandamisel võetakse arvesse 1993. aasta juunis Kopenhaagenis
kokku tulnud Euroopa Ülemkogu määratletud kriteeriume ning
stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingute rakendamisel tehtud
edusamme, sealhulgas ka regionaalset koostööd.

4.
Mitmeaastastes suunavates kavandamisdokumentides
esitatakse suunavad eraldised iga rahastamisvahendi peamiste
prioriteetide jaoks, võttes arvesse riikide ja rahastamisvahendite
kaupa koostatud suunavat jaotust, mis on kavandatud
mitmeaastases suunavas finantsraamistikus. Vajaduse korral
sätestatakse nendes ka mitut riiki hõlmavate programmide ja
horisontaalsete algatuste mis tahes rahastamine.

5.
Mitmeaastaste suunavate kavandamisdokumentide koostamisel järgitakse kolmeaastast perspektiivi. Need vaadatakse igal
aastal uuesti läbi.

RAHASTAMISVAHENDEID
EESKIRJAD

KÄSITLEVAD

Artikkel 8
Üleminekuabi ja institutsioonide väljaarendamise rahastamisvahend
1. Üleminekuabi ja institutsioonide väljaarendamise rahastamisvahend aitab I ja II lisas loetletud riike artiklis 2 sätestatud
eesmärkide saavutamisel.
2. Seda võib muu hulgas kasutada haldussuutlikkuse ja institutsioonide väljaarendamiseks, kuid ka investeeringuks niivõrd,
kui seda ei hõlma artiklid 9 kuni 12.
3. Nimetatud rahastamisvahendi alusel osutatava abiga
võidakse toetada I ja II lisas loetletud riikide osalemist ühenduse
programmides ja asutuste töös. Lisaks võib abi osutada regionaalseteks ja horisontaalseteks programmideks.

Artikkel 9
6.
Komisjon võtab mitmeaastased suunavad kavandamisdokumendid ja nende iga-aastased läbivaatamised vastu artikli 14
lõike 2 punktis a osutatud korras.

Artikkel 7

Kavandamine

1.
Käesoleva määruse alusel osutatakse abi mitmeaastaste
või iga-aastaste programmide kaudu, mis luuakse riikide ja
rahastamisvahendite kaupa või vajaduse korral riikide rühma
või teemade kaupa, arvestades mitmeaastastes suunavates
kavandamisdokumentides määratletud prioriteete.

2.
Programmides määratakse kindlaks taotletavad eesmärgid,
sekkumisvaldkonnad, oodatavad tulemused, halduskord ja
kavandatav rahastamise kogusumma. Need sisaldavad rahastatavate tegevuste tüüpide kokkuvõtlikku kirjeldust, igat tüüpi tegevuseks eraldatud summasid ning rakendamise näidisajakava.
Vajaduse korral sisaldavad need eelneva abi osutamise käigus
saadud kogemuste kokkuvõtet. Eesmärgid peavad olema
konkreetsed, asjakohased ja mõõdetavad ning neil peavad
olema tähtajalised võrdluskriteeriumid.

Piiriülese koostöö rahastamisvahend
1. Piiriülese koostöö rahastamisvahendiga võidakse toetada
I ja II lisas loetletud riike nende omavahelisel ning nende ja liikmesriikide vahel toimuval piiriülesel ning vajaduse korral riikidevahelisel ja piirkondadevahelisel koostööl.
2. Sellise koostöö eesmärk on kõikide asjaomaste riikide
ühiseks huviks olevate heanaaberlike suhete arendamine, stabiilsuse, turvalisuse ja heaolu suurendamine ning nende harmoonilise, tasakaalustatud ja jätkusuutliku arengu toetamine.
3. Liikmesriikide piiriülese koostöö korral on Euroopa
Regionaalarengu Fondi rahalist toetust reguleerivad eeskirjad ja
käesolev määrus asjaomasteks säteteks seoses nõukogu 11. juuli
2006. aasta määruse (EÜ) nr 1083/2006 (millega nähakse ette
üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta) (1) artikliga 21.
4. Koordineeritakse koostööd ühenduse teiste piiriülese,
riikidevahelise ning piirkondadevahelise koostöö rahastamisvahenditega. Piiriülesel koostööl liikmesriikidega hõlmab nimetatud rahastamisvahend mõlemal pool asjaomast maismaa- või
merepiiri või asjaomaseid maismaa- või merepiire asetsevaid
regioone.
(1) Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 25.
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5.
Käesoleva artikli eesmärke arvestades võib seda rahastamisvahendit muu hulgas kasutada haldussuutlikkuse ja institutsioonide väljaarendamise toetamiseks, kuid ka investeerimiseks.
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III JAOTIS

HALDAMINE JA RAKENDAMINE

Artikkel 10

Artikkel 13

Regionaalarengu rahastamisvahend
1.
Regionaalarengu rahastamisvahendiga toetatakse I lisas
loetletud riike poliitika arendamisel ning samuti ettevalmistamisel ühenduse ühtekuuluvuspoliitika rakendamiseks ja haldamiseks ning eeskätt nende ettevalmistamisel Euroopa
Regionaalarengu Fondi ja Ühtekuuluvusfondi abi kasutamiseks.
2.
See võib aidata kaasa eelkõige Euroopa Parlamendi ja
nõukogu 5. juuli 2006. aasta määruses (EÜ) nr 1080/2006
Euroopa Regionaalarengu Fondi kohta (1) ja nõukogu 11. juuli
2006. aasta määruses (EÜ) nr 1084/2006 (millega asutatakse
ühtekuuluvusfond) (2) sätestatud tegevuste liikide rahastamisele.

Artikkel 11
Inimressursside arendamise rahastamisvahend
1.
Inimressursside arendamise rahastamisvahendiga toetatakse I lisas loetletud riike poliitika arendamisel ning samuti
ettevalmistamisel ühenduse ühtekuuluvuspoliitika rakendamiseks ja haldamiseks ning eeskätt nende ettevalmistamisel
Euroopa Sotsiaalfondi abi kasutamiseks.
2.
See võib aidata kaasa eelkõige Euroopa Parlamendi ja
nõukogu 5. juuli 2006. aasta määruses (EÜ) nr 1081/2006
Euroopa Sotsiaalfondi kohta (3) sätestatud tegevuste liikide
rahastamisele.

Artikkel 12
Maaelu arendamise rahastamisvahend
1.
Maaelu arendamise rahastamisvahendiga toetatakse I lisas
loetletud riike poliitika arendamisel ning samuti ettevalmistamisel ühenduse ühise põllumajanduspoliitika rakendamiseks ja
haldamiseks. See aitab eelkõige kaasa põllumajandussektori ja
maapiirkondade jätkusuutlikule kohanemisele ning kandidaatriikide ettevalmistamisele ühist põllumajanduspoliitikat ning
sellega
seotud
poliitikavaldkondi
käsitleva
acquis
communautaire'i rakendamiseks.
2.
See võib aidata kaasa eelkõige 20. septembri 2005. aasta
määruses (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste
kohta (4) sätestatud tegevuste liikide rahastamisele.
1

()
(2)
(3)
(4)

Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 1.
Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 79.
Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 12.
ELT L 277, 21.10.2005, lk 1.

Abi haldamine, aruandlus

1. Komisjon vastutab käesoleva määruse rakendamise eest,
tegutsedes artiklis 14 osutatud menetluse ja artikli 3 lõikes 3
osutatud rakenduseeskirjade kohaselt.

2. Käesoleva määruse alusel võetavate meetmete haldamine,
kontrollimine, hindamine ja aruandlus toimub kooskõlas
määrusega (EÜ, Euratom) nr 1605/2002. Ühendusepoolne
rahastamine võib toimuda eelkõige rahastamislepingute sõlmimisega komisjoni ja abisaaja riigi vahel, hankelepingute või
toetuslepingute sõlmimisega riigisiseste või rahvusvaheliste
avaliku sektori organitega või meetmete rakendamise eest
vastutavate füüsiliste või juriidiliste isikutega või töölepingute
sõlmimisega. Käesoleva määruse artikli 9 kohaste piiriüleste
programmide osas võib rakendamise delegeerida liikmesriikidele, mille korral neid rakendatakse koostöös liikmesriikidega
kooskõlas määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 asjaomaste
sätetega. Liikmesriikidega koostöös toimuva rakendamise korral
lähtub korraldusasutus oma tegevuses määruses (EÜ) nr
1083/2006 sätestatud põhimõtetest ja eeskirjadest.

3. Komisjon võib samuti vastu võtta ja hallata rahalisi
vahendeid teistelt rahastajatelt sihtotstarbelise tuluna vastavalt
määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklile 18, et rakendada
meetmeid koostöös nende rahastajatega.

4. Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel võib komisjon
kooskõlas määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artikliga 54
otsustada usaldada avaliku võimu teostamisega seotud
ülesanded ning eelkõige eelarve täitmisega seotud toimingud
nimetatud määruse artikli 54 lõikes 2 loetletud organitele.
Nimetatud määruse artikli 54 lõike 2 punktis c loetletud organitele võib usaldada avaliku võimu teostamisega seotud
ülesanded juhul, kui need organid on rahvusvaheliselt tunnustatud, vastavad rahvusvaheliselt tunnustatud haldus- ja kontrollsüsteemidele ning kui nende üle teostab järelevalvet avaliku
võimu kandja.

5. Pikemalt kui ühe eelarveaasta vältel toimuvate tegevustega
kaasnevad eelarvelised kulukohustused võib jagada aastasteks
osamakseteks mitmele aastale.

6. Komisjon esitab igal aastal Euroopa Parlamendile ja
nõukogule aruande ühenduse abi rakendamise kohta käesoleva
määruse raames. Aruanne sisaldab teavet aasta jooksul rahastatud meetmete ja järelevalve tulemuste kohta ning selles
antakse hinnang abi rakendamisel saavutatud tulemustele.

L 210/88

Euroopa Liidu Teataja

ET

Artikkel 14
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3. Rahastamisotsused, mis ei ole hõlmatud mitmeaastases
või iga-aastases programmis, võtab komisjon vastu käesoleva
artikli lõike 2 punktis a ette nähtud korras.

Komiteed

1.
Luuakse ühinemiseelse abi komitee, mis koosneb liikmesriikide esindajatest ning mida juhatab komisjoni esindaja.
Komitee abistab komisjoni eelkõige tema ülesandes tagada
erinevate rahastamisvahendite all osutatava abi kooskõlastatus
ja ühtsus, nagu on ette nähtud artikli 3 lõikes 2.

Ühinemiseelse abi komitee võtab vastu oma töökorra.

2. a) Komisjon võtab vastu käesoleva määruse artiklis 6
osutatud mitmeaastased suunavad kavandamisdokumendid ja nende iga-aastased läbivaatamised ning kavad
seoses abi osutamisega käesoleva määruse artiklite 8 ja 9
alusel, järgides otsuse 1999/468/EÜ artiklites 4 ja 7
sätestatud korda. Selleks abistab komisjoni ühinemiseelse
abi komitee.

4. Komisjon võtab vastu mitmeaastastesse ja iga-aastastesse
programmidesse tehtavad muudatused ning lõikes 3 osutatud
otsused, kui nendega ei kaasne esialgsete programmide ja meetmete olulised muudatused ning rahastamise osas ei ole muudatused suuremad kui 20 % asjaomase programmi või meetme
jaoks eraldatud kogusummast ega ületa 4 miljonit eurot.
Esialgse programmi või meetme kohta oma arvamuse esitanud
komiteed teavitatakse kõigist muutmise otsustest.

5. Euroopa Investeerimispanga vaatleja osaleb komiteede
menetlustes seoses panka puudutavate küsimustega.

Artikkel 15

Abi liigid
Otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõikes 3 sätestatud tähtajaks kehtestatakse üks kuu.
b) Komisjon võtab käesoleva määruse artikli 10 alusel
osutatava abiga seotud programmid vastu otsuse
1999/468/EÜ artiklites 4 ja 7 sätestatud korras. Selleks
abistab komisjoni fonde koordineeriv komitee, mida on
nimetatud määruse (EÜ) nr 1083/2006 artiklis 103.
Otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõikes 3 sätestatud tähtajaks kehtestatakse üks kuu.
c) Komisjon võtab pärast asutamislepingu artiklis 147 ette
nähtud komiteega konsulteerimist vastu käesoleva
määruse artikli 11 alusel osutatava abiga seotud
programmid otsuse 1999/468/EÜ artiklites 4 ja 7 sätestatud korras. Selleks abistab komisjoni fonde koordineeriv komitee, millele on osutatud määruse (EÜ)
nr 1083/2006 artiklis 103.
Otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõikes 3 sätestatud tähtajaks kehtestatakse üks kuu.
d) Komisjon võtab käesoleva määruse artikli 12 alusel
osutatava abiga seotud programmid vastu otsuse
1999/468/EÜ artiklites 4 ja 7 sätestatud korras. Selleks
abistab komisjoni määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 90
alusel loodud maaelu arengu komitee.
Otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõikes 3 sätestatud tähtajaks kehtestatakse üks kuu.

1. Käesoleva määruse kohase abiga võib muu hulgas rahastada investeeringuid, hankelepinguid, toetusi, kaasa arvatud
intressitoetusi, erilaenusid, laenutagatisi ja finantsabi, eelarvetoetust ja teisi spetsiifilisi eelarvelise abi vorme ning rahvusvaheliste finantsasutuste või regionaalsete arengupankade kapitali
sissemakseid sellisel määral, et ühenduse risk piirneb nende
summade suurusega. Eelarvetoetus on erakorraline ning sellel
on konkreetsed eesmärgid ja sellega seotud võrdlusnäitajad ning
see sõltub abisaaja riigi rahanduse haldamisest, mis peab olema
piisavalt läbipaistev, usaldusväärne ja tõhus ning tuginema
täpselt määratletud valdkondlikele või makromajanduslikele
tegevuspõhimõtetele, mis on olemasolevate rahvusvaheliste
finantsasutuste poolt põhimõtteliselt heaks kiidetud. Eelarvetoetuse väljamaksmine sõltub mõju ja tulemuste osas seatud
eesmärkide saavutamisel tehtud edusammudest.

2. Abi võib kasutada ka halduskoostöö meetmete kaudu,
milles kaasatakse liikmesriikide lähetatud avaliku sektori
eksperte. Need projektid viiakse läbi vastavalt komisjoni kehtestatud rakenduseeskirjadele.

3. Abi võib samuti kasutada kulude, sealhulgas halduskulude
katmiseks, mis tekivad ühenduse osalemisega rahvusvahelistel
missioonidel, algatustes või organisatsioonides, mis tegutsevad
abisaaja riigi huvides.

4. Ühendusepoolset rahastamist ei kasutata I ja II lisas loetletud abisaajates riikides põhimõtteliselt maksude, tollimaksude
või tasude maksmiseks.
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Artikkel 16

L 210/89

3. Kõigis lepingutes, mis sõlmitakse seoses abi rakendamisega, tagatakse komisjonile ja kontrollikojale lõikes 2 sätestatud
õigus nii lepingute täitmise ajal kui ka pärast seda.

Toetusmeetmed
Abi võib samuti kasutada katmaks kulusid seoses ettevalmistavate meetmete, järelmeetmete, kontrolli, auditeerimise ja hindamisega, mis on otseselt vajalikud programmi haldamiseks ja
selle eesmärkide saavutamiseks; eelkõige puudutab see uuringuid, nõupidamisi, teabe jagamist ja avalikustamist, kulutusi
teabevahetusega seotud informaatikavõrkudele ning samuti mis
tahes muid kulutusi, mis on seotud haldusabi ja tehnilise abiga,
mida komisjon võib programmi haldamisel kasutada. See
hõlmab ka kulusid üleantud programmide haldamise toetamiseks kolmandates riikides asuvates komisjoni delegatsioonides.

Artikkel 17

Artikkel 19

Osalemis- ja päritolureeglid, toetuse saamise tingimused

1. Käesoleva määruse alusel rahastatavate hanke- või toetuslepingute sõlmimiseks võivad taotlusi esitada kõik füüsilised
isikud, kes on liikmesriigi kodanikud, kõik juriidilised isikud,
kes on registreeritud Euroopa Ühenduse liikmesriigis, riigid,
mis on käesoleva määruse järgi abisaajad, riigid, mis on
Euroopa naabruspoliitika ja partnerluse rahastamisvahendi
abisaajad, ja Euroopa Majanduspiikonna liikmesriigid.

Abi rakendamine
1.
Komisjon ja abisaajad riigid sõlmivad abi rakendamise
kohta raamlepingud.
2.
Komisjoni ja abisaaja riigi või selle rakendusasutuse vahel
sõlmitakse vajaduse korral täiendavad lepingud abi rakendamise
kohta.

Artikkel 18
Ühenduse finantshuvide kaitse
1.
Käesolevast määrusest tulenevad mis tahes lepingud sisaldavad sätteid ühenduse finantshuvide kaitse tagamiseks eelkõige
pettuse, korruptsiooni või muul moel toimuva eeskirjade eiramise eest kooskõlas nõukogu 18. detsembri 1995. aasta määrusega (EÜ, Euratom) nr 2988/95 Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse kohta, (1) nõukogu 11. novembri 1996. aasta määrusega (EÜ, Euratom) nr 2185/96, mis käsitleb komisjoni tehtavat
kohapealset kontrolli ja inspekteerimist, et kaitsta Euroopa
ühenduste finantshuve pettuste ja igasuguse muu eeskirjade
eiramiste eest, (2) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. mai
1999. aasta määrusega (EÜ) nr 1073/1999 Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdluste kohta (3).
2.
Lepingud sätestavad selgelt komisjoni ja kontrollikoja
õiguse auditeerida nii dokumentide alusel kui ka kohapeal kõiki
töövõtjaid ja alltöövõtjaid, kes on saanud ühenduse abirahasid.
Lisaks sellele volitavad need selgesõnaliselt komisjoni teostama
kohapealseid kontrolle ja inspekteerimisi, nagu on sätestatud
määruses (EÜ, Euratom) nr 2185/96.
(1) EÜT L 312, 23.12.1995, lk 1.
(2) EÜT L 292, 15.11.1996, lk 2.
(3) EÜT L 136, 31.5.1999, lk 1.

2. Käesoleva määruse alusel rahastatavate hanke- või toetuslepingute sõlmimiseks võivad samuti taotlusi esitada kõik füüsilised isikud, kes on muu kui lõikes 1 nimetatud riigi kodanikud,
ja kõik juriidilised isikud, kes on sellises riigis registreeritud, kui
on kindlaks määratud vastastikune juurdepääs nende välisabile.

Vastastikune juurdepääs ühenduse välisabile tagatakse spetsiaalse otsusega asjaomase riigi või asjaomasesse piirkondlikku
rühma kuuluvate riikide kohta. Sellise otsuse võtab komisjon
vastu artikli 14 lõike 2 punktis a sätestatud menetluse kohaselt
ning see kehtib vähemalt ühe aasta.

Vastastikuse juurdepääsu andmine ühenduse välisabile põhineb
ühenduse ja teiste doonorriikide võrdlusel ning toimub sektori
tasandil või kogu riigi tasandil, olgu selleks siis doonor- või
abisaaja riik. Otsus anda doonorriigile vastastikune juurdepääs
sõltub asjaomase doonorriigi antud abi läbipaistvusest, järjepidevusest ja proportsionaalsusest, sealhulgas selle kvaliteedist ja
mahust. Abisaajate riikidega konsulteeritakse käesolevas lõikes
kirjeldatud protsessi käigus.

3. Käesoleva määruse alusel rahastatavate hanke- või toetuslepingute sõlmimiseks võivad taotlusi esitada rahvusvahelised
organisatsioonid.

4. Lepingute sõlmimise menetluste raames soovitatud
eksperdid ei pea vastama lõigetes 1 ja 2 sätestatud kodakondsustingimustele.

5. Käesoleva määruse alusel rahastatud lepinguga soetatud
tarned ja materjalid peavad pärinema ühendusest või riikidest,
mis on lõike 1 või 2 kohaselt abikõlblikud. Termin “päritolu”
käesoleva määruse tähenduses on määratletud ühenduse asjaomastes tollialastes õigusaktides päritolureeglite kohta.
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6.
Nõuetekohaselt põhjendatud erakorralistel juhtudel võib
komisjon lubada muude kui lõigetes 1 ja 2 nimetatud riikide
kodanikest füüsiliste isikute ja sellistes riikides registreeritud
juriidiliste isikute osalemist või lõikes 5 sätestatust erineva
päritoluga tarnete ja materjalide soetamist. Erandite tegemise
põhjuseks võib olla toodete ja teenuste puudumine asjaomaste
riikide turul, äärmiselt kiireloomuline olukord või see, et
abikõlblikkuse eeskirjad muudaksid projekti, programmi või
tegevuse elluviimise võimatuks või üleliia keeruliseks.

7.
Kooskõlas määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artikliga 114 on füüsilistel isikutel õigus toetusi saada.

8.
Juhul kui ühendus rahastab rahvusvahelise organisatsiooni
kaudu läbi viidavat tegevust, on osalemine asjaomastes lepingulistes toimingutes vaba kõigile lõigete 1 ja 2 kohaselt abikõlblikele füüsilistele ja juriidilistele isikutele ning kõigile vastava
organisatsiooni eeskirjade kohaselt abikõlblikele füüsilistele ja
juriidilistele isikutele, kusjuures kõigile doonorriikidele tagatakse võrdne kohtlemine. Samad reeglid kehtivad tarnete,
materjalide ja ekspertide suhtes.

Juhul kui ühendus rahastab tegevust koos mõne liikmesriigiga,
kolmanda riigiga, mille suhtes kohaldatakse lõikes 2 määratletud vastastikkuse põhimõtet, või piirkondliku organisatsiooniga, on osalemine asjaomastes lepingulistes toimingutes vaba
kõigile lõigete 1, 2 ja 3 kohaselt abikõlblikele füüsilistele ja
juriidilistele isikutele ning kõigile vastava liikmesriigi, kolmanda
riigi või piirkondliku organisatsiooni eeskirjade kohaselt abikõlblikele füüsilistele ja juriidilistele isikutele. Samad reeglid
kehtivad tarnete, materjalide ja ekspertide suhtes.

Artikkel 20

Ühtsus, kokkusobivus ja kooskõlastatus

1.
Käesoleva määruse alusel rahastatavad programmid ja
projektid peavad olema kooskõlas EL poliitikaga. Need peavad
olema kooskõlas ühenduse ja selle liikmesriikide poolt abisaajate riikidega sõlmitud lepingutega ning järgima kohustusi, mis
on võetud mitmepoolsete lepingutega, mille osalised nad on.

2.
Komisjon ja liikmesriigid tagavad ühenduse poolt käesoleva määruse alusel osutatava abi ning ühenduse ja liikmesriikide poolt muude sise- ja välisrahastamise vahendite kaudu ja
Euroopa Investeerimispanga osutatava finantsabi ühtsuse.

3.
Komisjon ja liikmesriigid tagavad oma vastavate abiprogrammide kooskõlastatuse eesmärgiga suurendada abi osutamise
tõhusust ja mõjusust vastavalt välisabi valdkonnas tegevuse
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koordineerimise tugevdamise kohta kehtestatud suunistele ning
ühtlustada poliitikat ja protseduure. Kooskõlastamine hõlmab
korrapäraseid konsulteerimisi ja sagedast asjaomase teabe vahetamist abi osutamise tsükli erinevates etappides, eelkõige abi
rakendamise valdkonnas, ning moodustab olulise osa liikmesriikide ja ühenduse kavandamisprotsessidest.

4. Komisjon võtab koostöös liikmesriikidega vajalikke meetmeid, et tagada nõuetekohane kooskõlastamine, ühtlustamine ja
koostöö mitmepoolsete ja piirkondlike organisatsioonide ja
üksustega, nagu rahvusvahelised finantsasutused, ÜRO
asutused, fondid ja programmid ning ELi mitte kuuluvad rahastajad.

Artikkel 21

Abi peatamine

1. Austus demokraatia, õigusriigi, inimõiguste ja vähemuste
õiguste ning põhivabaduse põhimõtete vastu on käesoleva
määruse rakendamise ning sellele vastava abi andmise puhul
oluliseks elemendiks. Ühenduse abi Albaaniale, Bosniale ja
Hertsegoviinale, Horvaatiale, endisele Jugoslaavia Makedoonia
Vabariigile, Montenegrole ning Serbiale, kaasa arvatud Kosovole, sõltub samuti Euroopa Ülemkogu 29. aprillil 1997 tehtud
järeldustes määratud tingimustest, eeskätt abi saajate võetud
kohustusest viia ellu demokraatlikud, majanduslikud ja institutsionaalsed reformid.

2. Kui abisaaja riik ei täida neid põhimõtteid või asjaomases
EL partnerluses sisalduvaid kohustusi või kui ühinemiskriteeriumide täitmiseks tehtavad edusammud on ebapiisavad, võib
nõukogu komisjoni ettepanekul kvalifitseeritud häälteenamusega võtta asjakohaseid meetmeid käesoleva määruse
kohaselt antud abi suhtes. Euroopa Parlamenti tuleb selliste
juhtumitega seoses võetud otsustest täielikult ja viivitamata
teavitada.

Artikkel 22

Hindamine

Komisjon hindab korrapäraselt poliitika ja programmide tulemusi ja mõjusust ning kavandamise tõhusust, et teha kindlaks,
kas eesmärgid on saavutatud, ning võimaldada anda soovitusi
tulevaste meetmete parandamiseks. Komisjon esitab asjaomased
hindamisaruanded aruteluks artiklis 14 osutatud komiteedele.
Neid tulemusi võetakse arvesse programmide kavandamisel ja
vahendite eraldamisel.
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IV JAOTIS
ÜLEMINEKU- JA LÕPPSÄTTED

Artikkel 23
Abisaaja riigi staatus
Kui II lisas loetletud abisaaja riigile antakse kandidaatriigi
staatus ühinemiseks ELga, kannab nõukogu komisjoni ettepanekul kvalifitseeritud häälteenamusega asjaomase riigi määruse
II lisast üle I lisasse.
Artikkel 24
Säte rahastamisvahendite ristkasutuse kohta
Ühenduse abi järjepidevuse ning tõhususe tagamiseks võib
komisjon artikli 14 lõike 2 punktis a osutatud menetluse kohaselt toimides otsustada, et muudel kolmandatel riikidel, territooriumidel ja piirkondadel on õigus käesoleva määruse alusel
võetavatest meetmetest kasu saada, tingimusel et kõnealune
projekt või programm on oma olemuselt piirkondlik, piiriülene,
riikidevaheline või globaalne. Seda tehes püüab komisjon
vältida kattumist muude rahalise välisabi vahenditega.
Artikkel 25
Üleminekusätted
1.
Määrused (EMÜ) nr 3906/89, (EÜ) nr 2760/98,
(EÜ) nr 1266/1999, (EÜ) nr 1267/1999, (EÜ) nr 1268/1999,
(EÜ) nr 555/2000, (EÜ) nr 2500/2001 ja (EÜ) nr 2112/2005
tunnistatakse alates 1. jaanuarist 2007 kehtetuks.
Neid määruseid ning samuti määrust (EÜ) nr 2666/2000 kohaldatakse jätkuvalt 2007. aastale eelnevate eelarveaastate täitmisega seotud õigusaktide ja kohustuste suhtes ning Bulgaaria
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Vabariigi ja Rumeenia ühinemistingimusi ja Euroopa Liidu aluslepingutesse tehtavaid muudatusi käsitleva akti (1) artikli 31
rakendamise suhtes.
2. Juhul, kui peaks olema vaja kehtestada erimeetmed, lihtsustamaks üleminekut määrustega (EMÜ) nr 3906/1989,
(EÜ) nr 2760/1998, (EÜ) nr 1266/1999, (EÜ) nr 1267/1999,
(EÜ) nr 1268/1999, (EÜ) nr 555/2000, (EÜ) nr 2666/2000 või
(EÜ) nr 2500/2001 kehtestatud süsteemilt käesoleva määrusega
kehtestatud süsteemile, võtab komisjon sellised meetmed vastu
kooskõlas käesoleva määruse artiklis 14 osutatud menetlusega.
Artikkel 26
Lähtesumma
Käesoleva määruse rakendamise lähtesumma ajavahemikuks
2007–2013 on 11 468 miljonit eurot. Iga-aastased assigneeringud määravad eelarvepädevad institutsioonid finantsraamistiku piires.
Artikkel 27
Läbivaatamine
Komisjon esitab 31. detsembriks 2010 Euroopa Parlamendile ja
nõukogule hindamisaruande käesoleva määruse rakendamise
kohta esimesel kolmel aastal ning vajaduse korral koos sellega
seadusandliku ettepaneku vajalike muudatuste tegemiseks käesolevasse määrusesse.
Artikkel 28
Jõustumine
Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2007 kuni
31. detsembrini 2013.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 17. juuli 2006
Nõukogu nimel
eesistuja
E. TUOMIOJA

(1) ELT L 157, 21.6.2005, lk 203.
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I LISA

— Horvaatia
— Türgi
— Endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik
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II LISA

— Albaania
— Bosnia ja Hertsegoviina
— Montenegro
— Serbia, kaasa arvatud Kosovo (1)

(1) Nagu seda määratletakse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 1244.
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