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Henn Pölluaas,

lana keN 10.00 toimub Teile petitsiooni ,,Jagame Eesti Euroopa Liidu toewste taotlemiselja
rakendarnisel kaheks pllrkonnaks” uleandmine. Eesti Vabaerakond on toetanud sellele
We ka kaesoleva
petitsioonile allkiijade kogurnist ja seoses sellega annarne Rilgikogujuhatusele
arupärimise.
1. Küsimused SKT prognoosist Eesti piirkondades
vseks
Euroopa Lildu) (EL) on struktuurifondide toetuspoliitikate susteemseks ja efektii
eja nende
rakendarniseks loodLid ama kindel metodoloogiline altis. Selleks on Iiikmesrilkid
dade sisemajanduse
plirkondade territoriaaluksuste iligitus Eurostatis. millega vôrreldakse piirkon
keskmisesse. Selle
kogutoodangut (SKY) elaniku kobta ostujöu standardijargi Euroopa Liidu
tulemusena on 2$ Iilkmesriiki tänaseks end jaotanud 281 reglooniks.
poliitikate
Euroopa Kornisjon on nOud need rilgid ja pirkonnad klassihtseermud ama
arenenud plirkonnad.
rakendamiseks kolme pohilisse gruppi. Esimese osa moodustavad vuhem
perioodil 2014-2020
flnants
kin SKTostustandardijargi on ELI keskmisest kuni 75%.NUiteks
t. Nil sal Eesti rilk ELI
said selle grupi riigid EL-lit toetust kuni 2,59% ulatuses oma rHgi SKY-s
arengukava toetuseks 823
struktuurifondide toetuseks kokku 3,5 miUardit euro!, lisaks rnaaelu
lasus kôigi nende
rilgil
miljonit eurotja kalandusfondi toetuseks 101 miljonit euro!. Eesti
meetmete tUiendav kohustuslik omafinantseerimine 15% tasernel.
jLWb 75%ja 90% vahele ELI
Teise grupi moodustavad uleminekupiirkonnad, kus SKY naitaja
summadegaja liikmesriikidel
keskmisest. EL rahastab neid piirkondi juba oluliselt vaiksernate
lasub sun toetuste kohustuslik kaasflnantseerirnise kohustus 45%.
elaniku kohta on Ole 90%
Kolmandasse gruppi kunluvad enamarenenud plirkonnad. kus SKY
es rilkide omaosaluse kasvuga.
ELI keskrnisest. Veelgi vahenev ELi toetuse tase küib sHn kasikil
see suhe on neis plirkondades juba 40/60.
i toetuste mllaramisel aluseks
Euroopa Lilt votab flnantsperioodiks 202 1-2027 struktuurifond
(SKT) kaalutud keskmised
lllkmesrilkide aastate 2014-2016 sisemajanduse kogutoodangu
Eestis esimest korda We 75%. miNe
naitajad elaniku kohta ostujOu standardijargi. See on nOUd
nast UeminekupIirkonnaks. Sarnas
tulemusena muutub Eesti riigi staatus vahernarenenud piirkon
tu on eraldi vOetuna tegu lausa
Tallinnasja Harjumaa) on SKT 110% ELi keskmisest. mistOl
60%, mistOflu on see jaikuvalt
enamarenenud prilkonnaga. Ulejaänud Eestis on SKY aga alla
si järgmises:
vahemarenenud plirkond. Sellest tulenevalt kUsime selgitu

Vit

Miks käsitleb Ecsti Vabariik Eesti piirkondi (v.a. Tallina ja Harjumaa) EL-i toetuste
taotlemisel ja rakendamisel üleminekupiirkonnana, kuigi tegu on ELI möistes jiitkuvalt
vüliemarenenud piirkonnaga?
Kul pikaks ajaks jflüvad riigi ametiasutuste majandusprognooside kohaselt Eesti
rnaakonnad (v.a. Harjurnaa) vähemarenenud piirkondade staatusesse?
2. KUsirnused Euroopa Liidu struktuurifondide toetustasernest
Euroopa Komisjon on teinud 2018. ansta maikuus esirnest korda avalikuks oma ettepaneku
Eestile finantsperioodi 202 1-2027 struktuurifondide toetuseraldiseks kokku summas 2,915
miljonit eurot. mis moodustab vühem kui 1.55% Eest SKT-st.
Rahandusministeerium on esitanud Vabaerakonnale andmed, et kui Eesti oleks jaganud oma
majandusterritooriumi kaheks eraldi plirkonnaks (I) Tallinnaja Harjumaa fling (2) Ulejäünud
Eesti ulatuks Eestile eraldatav ELI struktuurifondide abi 3,011 miljoni euroni. Ministeerium
on meile samas keeldunud vaija andmast andmeid ja dokumente. millest selguks, kuidas on
ci
ministeerium sellise arvutuseni jOudnud. milliseid Iahteandmeid on kasutawdjms. mistottu ole
nises:
sijiirgr
selgitu
need andmed ka avalikuft kontrollitavad. Sellest tulenevalt kusime
—

—,

Palurne meik esitada detailsed anandmed ja arvutuse käik sellest, kui snur oleks Eestile
oleks
eraldatav ELI struktuurifondide kogutoetus, kui Eesti majandusterritoorium
jaotatud kaheks eraldi piirkonnaks:
a) (1) Tallian; (2) ulejäünud Eesti;
b) (1) TaLIinn ja Harjumaa; (2) ülejäünud Eesti?
t
3. Kusimused Euroopa Liidu struktuurifondide kaasfinantseerimises
knasneb
Lisaks ELI struktuurifondide toetuse kogusumma olulisele vähenernisele
Eesti rIlgi kohustuslik
viliemarenenud plirkonna asernel uleminekupiirkonna rnäLiratlusega ka
siseriiklik toetuste kaasflnantseerimise töus seniselt I 5%-It 45%-ni.
kohustuslik
Vabaerakonna arvutuste kohaselt tôuseb ELI struktuurifondide Eesti poohw
i euro vOrra. Lisaks avaldab
ornaosalus uuel perloodil ‘Orreldes kaimasolevaga en 900 rniljon
usfondi riigi kohustuslikule
uleminekuriigi staatus sarnast mOju ka maaelu arengukava ja kaland
Eesti rilk neid fonde vastavalt
kaasfinantseerimisele. Kaimasoleval finantsperioodil kaasrahastab
omaosaluse kolmekordsel
169ja 29 miljoni euroga. EL-i toetuse olulisel vahenemisel ja Eesti
Jisafinaniseerirnine. Sellest
tousul tuleb edaspidi ka sun leida riigieelarvest ca 400 niiljoni eurone
tulenevalt kusime selgitusi järgrnises:
se küik finantsperioudi 2021-2027 ELi
Palume meile esitada detailsed arvandmed ja arvutu
kohustusest kOikide fondide
struktuurifondide Eesti riigi poolsest kaasfinantseerimise
bikes.

oleks Eesti riigi
Uhtlasi palume esitada detailsed an’utused, kui paiju vüiksemad
jaotatud kaheks
kaasfinantseerimise kohustused, kui Eesti majandusterritoorium oleks
craWl plirkonnaks:
c) (1) Tallinu; (2) ulejflänud Eesti;
d) (1) Tallinn ja Harjurnaa; (2) UIejiiiinud Eesti?
irnise
4. KOsimused Euroopa Liidu finantsperioodi 2021-2027 kaasflnantseer
023
2020-2
lisakohustuste kajastamisest riigi eelarvestrateegias
mitte kaheks
Vabaerakond on kokku arvutanud. a Eesti riik kaotab oma malandusterritooriumi
usliku
kohust
kui
jagamisest nil ELI struktuurifondide toetustaseme alanemise
rohkem kui I
kaasfinantseerirnise omaosaluse tôusu nUoI finantsperioodil 202 (-2027 kokku
miljard eurot. Sellest tulenevalt kUsirne selgitusijiargmises:
Millist

mOju

avaldavad need lisakohustused riigieelarve positsioonile?

, Iaenamine,
Millised on nende lisakohustuste katteallikad (uued maksutOusud
olemasolevate avalike teenuste pnramine vnls)?
2020-2023 dokumentides?
Miks el kajastu need lisakohustused rilgi celarvestrateegia
vastust.
Palun esitatud aruparirnisele avaliku juurdepllasuga kirjalikku
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