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Regionaalabi suuniste läbivaatamise ettepanekule lisatud selgitavad märkused 

Käesolevate märkuste eesmärk on selgitada regionaalabi suuniste läbivaatamise ettepaneku eesmärki 

ja kohaldamisala. Need on lisatud regionaalabi suuniste ettepaneku üle peetavale konsultatsioonile, 

mis kestab 10 nädalat. 

Kodanikel, organisatsioonidel ja riigiasutustel palutakse esitada oma seisukohad komisjoni uute 

regionaalabi suuniste ettepaneku kohta. Lisaks konsulteerimisele korraldatakse liikmesriikidega 

kohtumine, et koguda nende tagasisidet suuniste eelnõu kohta. 

Konsultatsioon algatatakse suuniste eelnõu ingliskeelse versiooni alusel. Tõlked kõigisse ELi 

keeltesse lisatakse veebisaidile järk-järgult pärast nende valmimist. Sidusrühmadel palutakse esitada 

oma märkused elektroonilisel kujul ja nad peaksid selgelt märkima, kas nende vastus on 

konfidentsiaalne. Sel juhul tuleks esitada ka vastuse mittekonfidentsiaalne versioon, mille võib 

avaldada konkurentsi peadirektoraadi veebisaidil. 

1. Taust 

Euroopa Liitu iseloomustavad märkimisväärsed piirkondlikud erinevused majanduslikus heaolus, 

sissetulekus ja töötuse määras ning neid võib süvendada praeguse COVID-19 puhangu majanduslik 

mõju. Regionaalabi eesmärk on toetada liidu ebasoodsas olukorras olevate piirkondade 

majandusarengut, tagades samal ajal liikmesriikidele võrdsed tingimused. See on tähtis vahend, mida 

liikmesriigid regionaalarengu edendamiseks kasutavad. 

Regionaalabi raamistik on praegu üles ehitatud neljast elemendist: 

 aluslepingu1 sätted artikli 107 lõike 3 punktides a ja c;  

 üldises grupierandi määruses2 sisalduvad regionaalabi käsitlevad sätted; 

 regionaalabi suunised aastateks 2014–20203 ning  

 komisjoni otsustega heaks kiidetud regionaalabi kaardid aastateks 2014–2020. 

Regionaalabi suunistes sätestab komisjon tingimused, mille alusel võib regionaalabi pidada siseturuga 

kokkusobivaks, ning kehtestab kriteeriumid ELi toimimise lepingu artikli 107 lõike 3 punktides a ja c 

esitatud tingimustele vastavate piirkondade kindlakstegemiseks. Regionaalabi kaartidega määratakse 

kindlaks abikõlblikud piirkonnad (piirkonnad, millele võib abi anda). 

2019. aastal algatas komisjon 2012. aasta riigiabi ajakohastamise paketi toimivuskontrolli4 raames 

regionaalabi raamistiku hindamise, et hinnata, kas regionaalabi suunised on endiselt eesmärgipärased. 

Esialgsed tulemused näitasid, et suunised toimivad põhimõtteliselt hästi, kuid vajaksid hilisemaks 

perioodiks mõningaid konkreetseid kohandusi. 

Komisjon avaldas 11. detsembril 2019 Euroopa rohelise kokkuleppe teatise, milles on visandatud 

poliitika, mille eesmärk on muuta Euroopa 2050. aastaks maailma esimeseks CO2-neutraalseks 

maailmajaoks. Euroopa rohelise kokkuleppe täitmiseks on vaja kõigi sektorite meetmeid. Lisaks 

esitati 19. veebruaril 2020 Euroopa digitaalarengu strateegia, mille eesmärk on muuta digiüleminek 

                                                           
1 Euroopa Liidu toimimise leping. 
2 Vt ELT L 187, 26.6.2014, lk 1. 2017. aastal muudeti üldist grupierandi määrust (ELT L 156, 20.6.2017, lk 1–

18). 
3 Vt ELT C 209, 23.7.2013, lk 1. Otsus pikendada regionaalabi suuniste kehtivust ühe aasta võrra kuni 2021. 

aasta lõpuni võeti vastu 2. juulil 2020.  
4 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_182  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_182
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inimeste ja ettevõtjate jaoks toimivaks ning aidata samal ajal saavutada 2050. aastaks seatud 

kliimaneutraalse Euroopa eesmärke. Selline kahekordne üleminek rohelisele ja digitaalsele 

majandusele nõuab ka kehtivate riigiabi eeskirjade ühtlustamist. Komisjon jätkab selliste riigiabi 

eeskirjade täitmise tagamise lisameetmete kaalumist ja hindamist, mis võivad aidata kaasa rohelise 

kokkuleppe eesmärkide saavutamisele ning peavad põhinema selgetel ja objektiivsetel kriteeriumidel. 

2014.–2020. aasta regionaalabi suunised kaotavad kehtivuse 2020. aasta lõpus ja neid pikendati 2. 

juulil 2020 kuni 2021. aasta lõpuni5. Uute regionaalabi suuniste vastuvõtmine on kavas 2021. aasta 

alguses, et anda liikmesriikidele piisavalt aega regionaalabi kaartide koostamiseks ja nendest 

teatamiseks, võttes arvesse uute regionaalabi suuniste kavandatavat jõustumist 2022. aasta alguses. 

Kõnealune konsultatsioon ei hõlma üldise grupierandi määruse regionaalabi sätteid. Neid sätteid on 

aga hinnatud käimasoleva toimivuskontrolli käigus ja tulemused avaldatakse 2020. aasta 3. kvartalis. 

2. juulil 2020 teatas komisjon üldise grupierandi määruse kehtivuse pikendamisest kolme aasta võrra 

kuni 2023. aasta lõpuni6. 

2. Läbivaadatud regionaalabi suuniste eelnõu teksti kavandatavad muudatused 

 

Regionaalabi suuniste läbivaatamisel tuginetakse suures osas esialgsetele tulemustele,7 tõenditele ja 

andmetele, mis koguti 2014.–2020. aasta regionaalabi suuniste hindamise raames, sealhulgas 

sidusrühmadega konsulteerimisele,8 tagasiulatuvale hindamisuuringule,9 avalikule konsultatsioonile 

kõigi toimivuskontrolliga hõlmatud eeskirjade üle10 ning komisjoni praktikast tulenevatele 

kogemustele. Lisaks tuleb suuniseid kohandada praeguste majandustingimustega ja võtta arvesse uusi 

poliitilisi prioriteete, nagu roheline kokkulepe ja digitaalarengu strateegia. 

Arvestades juba olemasolevate suuniste laadi ja hindamistulemusi, tuleb regionaalabi suuniseid 

pidada üldiselt eesmärgipäraseks. Kehtivaid regionaalabi suuniseid muudetakse vaid vähesel määral 

ning eraldi mõjuhinnangus ei ole vaja hinnata olulisi poliitikavalikuid, mistõttu ei peetud seda 

käesoleva algatuse puhul vajalikuks. 

Konkreetsemalt keskendutakse suuniste läbivaatamisel järgmistele valdkondadele. 

 Regionaalabi suunised võeti vastu 2013. aastal, mõni kuu enne üldise grupierandi määruse 

vastuvõtmist. See tõi kaasa mõned kahe teksti vahelised erinevused, mida tuleks järjepidevuse 

ja selguse huvides vältida. Terminoloogia, mõisted jne ühtlustatakse seega nii hästi kui 

võimalik üldise grupierandi määrusega. Teksti struktuuris tehakse samuti piiratud muudatusi, 

et parandada loogikat, kõrvaldada kordusi jne. Lisaks ajakohastatakse hindamist ja 

läbipaistvust käsitlevaid osi, et võimaldada kooskõla riigiabi eeskirjade vahel. 

 Regionaalabi suuniste kohaldamisalast on välja jäetud sektorid, mis on hõlmatud konkreetsete 

riigiabi suunistega, ja sektorid, kus on ajalooliselt olnud ülemäärane struktuurne võimsus, 

nimelt terase- ja sünteeskiu sektor. Kehtivate regionaalabi suuniste punktis 10 sätestatud 

sektoripõhiseid erandeid ajakohastatakse, võttes arvesse sektorite ja turu arengut. Selle 

tulemusena ei jäeta sünteeskiu sektorit enam välja, kuna toimivuskontrolli esialgsed 

tulemused näitavad, et selles sektoris ei ole enam ülemäärast struktuurset võimsust. Seevastu 

terasesektori väljajätmine näib olevat jätkuvalt õigustatud. Pruunsöe ja kivisöe tootmist ei 

                                                           
5 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1247  
6 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1247 
7 Komisjoni talituste töödokumenti ei olnud konsulteerimise alustamise ajal veel avaldatud. 
8 https://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_rag/index_en.html  
9 https://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/fitness_check_en.html  
10 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2044-Fitness-check-of-2012-State-

aid-modernisation-package-railways-guidelines-and-short-term-export-credit-insurance/public-consultation 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1247
https://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_rag/index_en.html
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/fitness_check_en.html
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peeta siseturuga kokkusobivaks, kuna investeeringud sellesse sektorisse ei ole kooskõlas 

Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärkidega. Seepärast tehakse ettepanek jätta see sektor 

tulevaste regionaalabi suuniste kohaldamisalast välja. Lisaks jäetakse välja võimalus anda 

regionaalabi suuniste alusel abi lairiba- ja teadustaristule, kuna komisjon ei ole teadlik nende 

sätete tegelikust kasutamisest ja kuna mõlema jaoks on olemas konkreetsed suunised,11 mis 

vaadatakse samuti läbi, et need vastaksid jätkuvalt komisjoni poliitikaeesmärkidele. Seetõttu 

on soovitav reguleerida nimetatud kahele sektorile antavat abi erisuunistega. 

 Regionaalabi suunistes määratakse kindlaks regionaalabi kaartidel esitatavate abikõlblike 

piirkondade valimise tingimused. Üldiselt on kaartide koostamiseks vaja esmalt kindlaks 

määrata kogu elanikkonna hõlmatuse lähtepunkt, määrates kindlaks ELi kogurahvastiku 

protsendi, mida abi saavad piirkonnad katavad. Järgmistes etappides määrab komisjon 

kindlaks abistatavad alad ehk punkti a alad ja eelnevalt kindlaksmääratud punkti c alad, 

lähtudes regionaalabi suunistes sätestatud metoodikast ning uusimast kättesaadavast 

statistikast SKP ja töötuse kohta. See metoodika, mida kohaldati regionaalabi kaartide 

koostamise ajal 2013. aastal ja piiratumal määral kaartide vahekokkuvõtte tegemise ajal, on 

toiminud nõuetekohaselt ja seda ei ole põhimõtteliselt kritiseeritud. Seepärast tehakse 

ettepanek jätta metoodika muutmata. Praegused regionaalabi kaardid koostati siiski 2008.–

2010. aasta statistika põhjal ja seetõttu ei kajasta need enam tegelikku majanduslikku 

olukorda. Seepärast ajakohastatakse regionaalabi ulatust, punkti a alasid ja eelnevalt 

kindlaksmääratud punkti c alasid eespool nimetatud metoodika alusel, tuginedes värskeimale 

statistikale SKP ja töötuse kohta, mis on kooskõlas viimase perioodi menetlusega. 

Elanikkonna piirmääraks on kehtestatud 47 %. Regionaalabi kaardid kehtivad ajavahemikul 

2022–2027. 

Seoses COVID-19 puhangu põhjustatud majandushäiretega võttis komisjon kasutusele 

sihipärasemad vahendid. Samal ajal võib pandeemia põhjustatud šokk avaldada teatavatele 

piirkondadele pikaajalisemat mõju. Praegu on liiga vara prognoosida COVID-19 kriisi mõju 

keskpikas ja pikas perspektiivis ning seda, milliseid piirkondi see eriti mõjutab. Kriisist enim 

mõjutatud liikmesriikide probleemide lahendamiseks kavandab komisjon 2024. aastal 

regionaalabi kaartide vahekokkuvõtet, milles võetakse arvesse aastate 2020–2022 statistikat. 

 Regionaalabi suuniste praegused abi osakaalu käsitlevad sätted põhinevad eeldusel, et suur 

abi osakaal on põhjendatud piirkondades, kus SKP elaniku kohta on madal, et soodustada 

vähem arenenud piirkondade järelejõudmist. Kehtivate regionaalabi suunistega on vähendatud 

üldiselt abi osakaalu ülemmäärasid kõigi piirkonnakategooriate, välja arvatud halvemas 

olukorras olevate piirkondade puhul. Seda õigustavad eri põhjused, nagu ELi-siseste 

erinevuste vähenemine ja siseturu suurem integratsioon (st ühes kohas antav abi on 

tõenäolisemalt tuntav ka mujal). Käesoleval perioodil on regionaalabi suunised toiminud hästi 

ja piirkondlikke erinevusi on õnnestunud veelgi vähendada. Kavandatud eelnõus on abi 

osakaalu ülemmäärasid taas suurendatud eelmiste regionaalabi suuniste tasemele, et toetada 

Euroopa rohelise kokkuleppe ja digitaalarengu strateegia eesmärke ning võimaldada 

lisastiimuleid erainvesteeringuteks neis piirkondades, sealhulgas suurettevõtjate poolt punkti a 

aladel. 

 Kuna samas leitakse, et suurettevõtjatele antaval abil ei ole tõenäoliselt investeeringutele 

ergutavat mõju, on regionaalabi suunistega lubatud anda suurettevõtjate investeeringuteks 

punkti c aladel abi väiksemas ulatuses kui VKEde investeeringuteks. Kehtivates regionaalabi 

suunistes piirdub võimalus anda suurettevõtjatele punkti c aladel abi alginvesteeringuteks, mis 

toovad piirkonda uut majandustegevust (investeeringud uutesse projektidesse ja 

                                                           
11 ELi suunised riigiabieeskirjade kohaldamiseks seoses lairibavõrkude kiire kasutuselevõtuga (ELT C 25, 

26.1.2013, lk 1); „Teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antava riigiabi suunised“ (ELT C 198, 

27.6.2014, lk 1–29).  
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mitmekesistamine uute toodetega). Kehtivate regionaalabi suunistega on ette nähtud võimalus 

anda abi suurettevõtjatele punkti c aladel, et mitmekesistada olemasolevaid ettevõtteid 

protsessiinnovatsiooniga, tingimusel et komisjoni on sellest teavitatud ja et ta on selle heaks 

kiitnud. 

Komisjoni praktika näitab, et regionaalabi suuniste rakendamise kuue aasta jooksul on heaks 

kiidetud ainult üks protsessiinnovatsiooni juhtum. Vastavalt välishindamisuuringu 

esialgsetele hindamistulemustele ning sidusrühmade ja liikmesriikidega konsulteerimise 

käigus saadud märkustele tekitavad protsessiinnovatsiooniga seotud investeeringuteks antavat 

riigiabi käsitlevad sätted suure halduskoormuse, mis toob kaasa muude abiliikide eelistamise. 

Seetõttu tehakse ettepanek see erisäte välja jätta, säilitades samal ajal võimaluse saada abi 

uutesse projektidesse investeerimiseks ja mitmekesistamiseks, mida ei ole hindamisel 

kahtluse alla seatud. 

 Abikõlblike piirkondade valimise protsess hõlmab pärast seda, kui komisjon on määranud 

kindlaks punkti a alad ja eelnevalt kindlaksmääratud punkti c alad, nn eelnevalt 

kindlaksmääramata punkti c alade valimist liikmesriikide poolt. Kehtivate eeskirjade kohaselt 

(regionaalabi suuniste punkt 168) on olemas viis küllaltki heterogeenset eelnevalt 

kindlaksmääramata punkti c alade kategooriat: i) esimesed kaks kategooriat määratakse 

kindlaks elanike arvu, elaniku kohta arvutatud SKP ja töötuse määra alusel; ii) kolmas 

kategooria hõlmab teatavatel tingimustel geograafiliselt eraldatud piirkondi (saared, 

mägipiirkonnad, poolsaared); iii) neljas osutab punkti a ala või kolmanda riigiga külgnevatele 

piirkondadele, samuti teatavatel tingimustel; iv) viies kategooria hõlmab teatavatel 

tingimustel piirkondi, kus toimuvad suured struktuurimuutused või kus on suur suhteline 

langus. 

Alles on jäetud kehtivate regionaalabi suuniste punkti 168 viis kriteeriumi, mille alusel 

liikmesriigid võivad nimetada eelnevalt kindlaksmääramata punkti c alasid, kuna regionaalabi 

kaartide koostamisel ega sellega seotud avalike konsultatsioonide käigus ei tõstatatud 

põhimõttelisi küsimusi. Selleks et vältida liikmesriikide topelttööd seoses õiglase ülemineku 

piirkondadega, tehakse siiski ettepanek, et liikmesriigid võivad anda õiglaste ülemineku 

piirkondadele eelnevalt kindlaksmääramata punkti c alade staatuse, esitamata täiendavaid 

põhjendusi, mida on harilikult vaja 5. kriteeriumi kohaldamiseks. Õiglase ülemineku 

piirkondade puhul loetakse struktuurimuutuse olemasolu piisavalt tõendatuks vastava õiglase 

ülemineku kavaga. 

Lisaks eelnõu tekstis juba kavandatud muudatustele kutsub komisjon sidusrühmi üles esitama märkusi 

selle kohta, kas ja mil määral oleks asjakohane lisada regionaalabi suunistesse täiendavaid meetmeid, 

mis põhinevad selgetel ja objektiivsetel kriteeriumidel ning aitavad kaasa rohelise kokkuleppe 

eesmärkide saavutamisele. 

 


