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Sissejuhatus 

1. Komisjon avaldas 14. jaanuaril 2020 ettepaneku ühissätete määruse muutmiseks järgmiseks programmiperioodiks 
(2021–2027) (1). Komisjoni ettepaneku õiguslikust alusest tulenevalt on Euroopa Kontrollikojaga konsulteerimine 
kohustuslik (2) ning nõukogu ja Euroopa Parlament küsisid mõlemad kirjalikult Euroopa Kontrollikoja arvamust (3). 
Käesolev arvamus täidab konsulteerimise nõude. 

2. Komisjoni muudetud ettepanekus ühissätete määruse kohta käsitletakse uue fondi – õiglase ülemineku fondi – loomist. 
Õiglase ülemineku fond täiendab tulevikus ühissätete määruses sätestatud kolme kavandatud ühtekuuluvuspoliitika fondi: 
Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF), Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) ja Ühtekuuluvusfondi (ÜF). 

(1) Muudetud ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, 
Euroopa Sotsiaalfondi+, Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning nende ja Varjupaiga-, Rände- ja 
Integratsioonifondi, Sisejulgeolekufondi ning piirihalduse ja viisade rahastamisvahendi suhtes kohaldatavad finantseeskirjad (COM 
(2020) 23 final). 

(2) Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 322 lõike 1 punkt a. 
(3) Kontrollikoda sai Euroopa Parlamendilt ja nõukogult vastavalt 4. veebruaril 2020 ja 23. jaanuaril 2020 kirja palvega esitada oma 

seisukohad. 
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3. Oktoobris 2018 avaldasime oma arvamuse ühissätete määruse algse ettepaneku kohta (4). Käesolev arvamus käsitleb 
üksnes komisjoni muudetud ettepanekut. Seadusandliku protsessi jätkudes kutsume komisjoni ja seadusandjaid üles 
võtma arvesse mõlemas arvamuses tõstatatud küsimusi. 

Mõju hindamine 

4. Kummalgi juhul ei tehtud mõjuhindamist – see puudutab nii komisjoni muudetud ettepanekut ühissätete määruse 
kohta kui ka sellega kaasnevat ettepanekut Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega luuakse õiglase 
ülemineku fond. Ettepaneku kohaselt oli see tingitud ajapuudusest ja varasemast tööst, mida oli tehtud algse ühissätete 
määruse ettepaneku raames (5). 2016. aasta aprillis tunnistasid Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon mõjuhindamiste 
tähtsust õigusaktide kvaliteedi parandamise vahendina (6). See hõlmab komisjoni tehtavaid kohustuslikke mõjuhindamisi 
seadusandlike algatuste kohta, millel on eelduste kohaselt märkimisväärne majanduslik, keskkonna- või sotsiaalne mõju. 
Oleme varem leidnud, et õigusaktide kvaliteet on oluline ka halduskoormuse vähendamiseks ja programmide hea 
kavandamise tagamiseks (7). 

5. Märkisime oma esimeses arvamuses, et mõjuhindamised tehti küll fondispetsiifiliste määruste kohta, kuid ühissätete 
määruse kohta ei ole mõjuhindamist tehtud (8). Komisjon on oma heast tavast nüüd veelgi kõrvale kaldunud, jättes uue 
õiglase ülemineku fondi kohta mõjuhindamise tegemata. Sellega kaasneb oht, et sidusrühmadel tekivad ebamõistlikult 
suured ootused ja et kavandatav rahastamine ei pruugi vastata õiglase ülemineku fondist toetatavate alade investeerimisva
jadustele. 

ELi tasandi strateegiaeesmärgid 

6. Leidsime, et ühissätete määruse algse ettepaneku üks oluline puudus oli ELi kõrgetasemeliste prioriteetide 
puudumine (9). Seetõttu rõõmustab meid üldjuhul ELi prioriteetide üle peetav arutelu, mille komisjon käivitas koos 
Euroopa rohelise kokkuleppe tutvustamisega. 

7. Ühissätete määruse muudetud ettepanekuga kehtestatakse õiglase ülemineku fondi rahastamise jaoks uus erieesmärk, 
kuid see on lai ega täpsusta selgelt, mida rahaga soovitakse saavutada (10). Et rahastamine oleks tõhus, peavad liikmesriigid 
pärast rohelise kokkuleppe heakskiitmist määrama oma piirkondlikes strateegiates (õiglase ülemineku territoriaalsetes 
kavades) kindlaks sisukad ja konkreetsed eesmärgid (11). Nende kvaliteet sõltub omakorda liikmesriikide lõimitud riiklike 
energia- ja kliimakavade kvaliteedist, kuna õigusaktide kohaselt peavad need kavad olema kooskõlas õiglase ülemineku 
kavadega (12). Märgime, et 7. veebruari 2020. aasta seisuga ei olnud kaheksa liikmesriiki oma lõplikku kava komisjonile 
esitanud (tähtpäev oli 31. detsember 2019). 

(4) Arvamus nr 6/2018 (vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 287 lõikele 4 ja artikli 322 lõike 1 punktile a) ettepaneku kohta 
võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Sotsiaalfondi+, Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning nende ja Varjupaiga-, Rände- ja 
Integratsioonifondi, Sisejulgeolekufondi ning piirihalduse ja viisade rahastamisvahendi suhtes kohaldatavad finantseeskirjad. 

(5) Euroopa Komisjon: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse õiglase ülemineku fond (COM(2020) 22 
final), seletuskiri. 

(6) Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni vahel 13. aprillil 2016 sõlmitud institutsioonidevaheline parema 
õigusloome kokkulepe. Lisaks möönab komisjon 2017. aasta parema õigusloome suunistes (SWD (2017) 350), et mõjuhindamine 
on üks parema õigusloome põhimõtetest. 

(7) Kontrollikoja infodokument „Ühtekuuluvuspoliitika elluviimise lihtsustamine 2020. aastale järgneval perioodil“, mai 2018, punktid 30– 
34 ning III juhtpõhimõte. 

(8) Arvamuse nr 6/2018 punkt 5. 
(9) Arvamuse nr 6/2018 punkt 20. 
(10) Ühissätete määruse muudetud ettepaneku (COM (2020) 23 final) artikkel 4: „Õiglase ülemineku fond toetab erieesmärki võimaldada 

piirkondadel ja inimestel tegeleda kliimaneutraalsele majandusele ülemineku sotsiaalsete, majanduslike ja keskkonnamõjudega“. 
(11) Õiglase ülemineku fondi määruse ettepaneku (COM (2020) 22 final) artikkel 6. 
(12) Õiglase ülemineku fondi määruse ettepaneku (COM (2020) 22 final) artikli 6 lõige 1. 
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8. Õiglase ülemineku fondi kavandamisel järgitakse alt üles lähenemisviisi. ELi edu rohelise kokkuleppe algatuses seatud 
eesmärkide saavutamisel sõltub piirkondade ja liikmesriikide pühendumusest anda tõhus panus süsinikuheite 
vähendamise eesmärgi saavutamisse. Sellega seoses tuletame meelde oma esimese arvamuse järeldust, et ühissätete 
määruse eelnõus ei ole esitatud selget visiooni selle kohta, mida EL soovib saavutada, ja et see kujutab endast võimalikku 
ohtu poliitika kujundamisele, rakendamisele ja mõjule. Kutsusime komisjoni ja seadusandjaid üles esitama selged ELi 
prioriteedid koos seonduvate eesmärkidega, mille saavutamisele fondid peavad kaasa aitama (13). Need soovitused kehtivad 
ka õiglase ülemineku fondi kohta. 

Õiglase ülemineku fondi tulemusraamistik 

9. Ühissätete määruse muudetud ettepanekus sätestatakse tulemusraamistik, et õiglase ülemineku fondi tegevuste 
tulemuslikkust seirata, hinnata ja selle kohta aru anda. Õiglase ülemineku fondi määruses pakutakse programmide jaoks 
välja ühised väljund- ja tulemusnäitajad (14). Need on suures osas kooskõlas ERFi ja ESF+ jaoks kavandatud ühiste 
näitajatega. Lisaks võivad liikmesriigid esitada oma õiglase ülemineku territoriaalsete kavade alusel ka programmipõhiseid 
näitajaid. Meil on hea meel ühiste väljund- ja tulemusnäitajate kasutuselevõtu üle, mis on oluline samm tulemuslikkusele 
keskendumise suurendamisel, võimaldades tulemuslikkust mõõtvate andmete koondamist ja tulemuslikkuse 
võrdlemist (15). 

Õiglase ülemineku fondi tulemuslikkust mõõtvate andmete seire ja kasutamine 

10. Ühissätete määruse eelnõus kohustatakse liikmesriike edastama iga kahe kuu tagant elektroonilise süsteemi kaudu 
teavet iga programmi rahalise rakendamise ja tulemuslikkuse kohta (16). Märgime siiski, et ühissätete määruse kavandatud 
muudatuses ei ole kohandatud asjaomase näidisvormi pealkirja, et kajastada vajadust edastada õiglase ülemineku fondi 
tegevuste tulemuslikkust mõõtvaid andmeid (17). 

11. Õiglase ülemineku fondi tulemuslikkust mõõtvate andmete kasutamisel luuakse muudetud ühissätete määrusega 
võimalus finantskorrektsioonideks seoses õiglase ülemineku fondi jaoks kehtestatud eesmärkide ebapiisava 
saavutamisega (18). Nimetatud ettepanek võib suurendada vastutust tulemuste saavutamise eest, kuna sellega püütakse luua 
otsene seos heade tulemuste ja rahastamise vahel. Leidsime varem, et selliseid sanktsioone on olnud raske kohaldada, mis 
nõrgendab nende võimalikku motiveerivat mõju (19). Seetõttu nõustume üldiselt komisjoni ettepanekuga, kuid märgime, et 
sellele tuleks kasuks suurem selgus metoodika osas, mida kasutatakse seatud eesmärkide mõistlikkuse hindamiseks, nende 
ebapiisava saavutamise hindamiseks ja finantskorrektsioonide rakendamiseks. Näiteks ei ole selge, kas arvesse võetakse 
tulemuste ebapiisavat saavutamist. 

12. Komisjon ja seadusandjad peaksid kaaluma järgmist: 

1) muuta ühissätete määruse VII lisa, et koguda teavet õiglase ülemineku fondi ja muude ühtekuuluvuspoliitika fondide 
väljund- ja tulemusnäitajate kohta; 

2) täpsustada metoodikat, mille alusel hinnatakse finantskorrektsioonide rakendamist seoses õiglase ülemineku fondi jaoks 
kehtestatud eesmärkide ebapiisava saavutamisega. 

Rakendusmehhanism 

13. Juhtisime oma esimeses arvamuses tähelepanu ühissätete määrusest tulenevale võimalikule kasule, mida annab 
lihtsustatud rakendamisviisi kasutamine: kuludest sõltumatu rahastamine. Varasemad auditid on näidanud, et seda liiki 
toetuse puhul esineb vähem vastavusvigu ja see aitab vähendada halduskoormust (20). Kuna ettepanekus nähakse ette, et 
õiglase ülemineku fondi raames tehtavad maksed on tihedamalt seotud teatavate tingimuste saavutamisega, sobiks selline 
rakendamisviis õiglase ülemineku fondi jaoks hästi ning tähendaks, et piirkondi saaks otseselt premeerida nende 
süsinikuheite vähendamiseks seatud eesmärkide saavutamise eest. 

(13) Arvamuse nr 6/2018 punktid 22 ja 23. 
(14) Õiglase ülemineku fondi määruse ettepaneku (COM (2020) 22 final) artikkel 8 ja III lisa. 
(15) Arvamuse nr 6/2018 punkt 59. 
(16) Ühissätete määruse ettepaneku (COM(2018) 375 final) artikkel 37 ja VII lisa (andmete edastamise näidisvorm). 
(17) Ühissätete määruse muudetud ettepaneku (COM (2020) 23 final) VII lisa ning ühissätete määruse ettepaneku (COM(2018) 375 final) 

VII lisa tabel 3. 
(18) Ühissätete määruse muudetud ettepaneku (COM (2020) 23 final) artikli 98 lõige 6 ja õiglase ülemineku fondi määruse ettepaneku 

(COM(2020) 22 final) artikkel 9. 
(19) Infodokument „Ühtekuuluvuspoliitika tulemuslikkuse saavutamine“, juuni 2019, 6. juhtpõhimõte. 
(20) Arvamuse nr 6/2018 punktid 76–77. 
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14. Komisjon ja seadusandjad peaksid kaaluma järgmist: 

3) julgustada liikmesriike õiglase ülemineku fondi puhul võimaluse korral kasutama kuludest sõltumatu rahastamise 
meetodit. 

Kontrollikoda võttis käesoleva arvamuse vastu 26. märtsi 2020. aasta koosolekul Luxembourgis.  

Kontrollikoja nimel 
Klaus-Heiner LEHNE 

President     
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