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Seletuskiri
perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse 
eelnõu juurde


1. Sissejuhatus

Sisukokkuvõte
Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse eelnõu (edaspidi eelnõu) abil viiakse ellu aastatel 2014–2020 Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika alla kuuluvaid majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise, Euroopa territoriaalse koostöö, Euroopa Liidu välispiiri ülese koostöö ning enim puudust kannatavate inimeste abistamise eesmärke. Majanduskasvu ja tööhõive investeeringute eesmärgi elluviimiseks on Eestil võimalik saada Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondist kokku 3,5 miljardit eurot, Euroopa territoriaalse ja Euroopa Liidu välispiiri ülese koostöö eesmärkide jaoks on Eestil võimalik Euroopa Regionaalarengu Fondist saada 55,4 miljonit eurot ning Euroopa abifondi eesmärgi jaoks Eesti Euroopa abifondist 7,1 miljonit eurot. Abikõlblikest kuludest hüvitatakse keskmiselt 85%. Toetuse kasutamise siseriiklikud valdkonnad, eesmärgid ja tulemused lepitakse kokku Eesti ja Euroopa Komisjoni vahel majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise ning Euroopa abifondi eesmärkide puhul rakenduskavades ning Euroopa territoriaalse koostöö ja Euroopa Liidu välispiiri ülese koostöö eesmärkide puhul programmides.

Eelnõuga nähakse ette eelnimetatud rakenduskavade ja programmide elluviimiseks vajalik riigisisene ülesannete jaotus, toetuse andmise tingimuste õigusaktide kehtestamise volitusnormid, peamised toetuse andmise menetlusnormid ning toetuse taotleja ja toetuse saaja kohustused. 
Eelnõu koostamisel on aluseks võetud ühtekuuluvuspoliitika elluviimist reguleerivate Euroopa Liidu määrused http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AL%3A2013%3A347%3ASOM%3AET%3AHTML
, mis jõustusid 2013. aasta detsembris. Eelnõu koostamisel aluseks võetud naabruspoliitika rahastamisvahendi määruse eelnõu on heaks kiidetud Euroopa Parlamendi esimesel lugemisel 2013. aasta detsembris http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0567&language=EN&ring=A7-2013-0449. Nimetatud määruse jõustumine jääb 2014. aasta algusesse.  Eelnõus viidatakse Euroopa Liidu määruse sättele, mille rakendamist silmas peetakse.
Eelnõu ei ole oma sisult uudne ja põhineb perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seadusel ning olemasoleval rakendussüsteemil. Eelnõuga muutub läbipaistvamaks rakenduskava elluviimise sekkumisloogika ja ministeeriumide vastutust toetuse kasutamisel, kuna eelnõuga nähakse ette meetmete koondtabeli koostamine. Osapoolte haldus- ja finantskoormus ning õigusvaidluste hulk peaks mõnevõrra vähenema riigihangete keskse korraldaja – kompetentsikeskuse – ellukutsumise võimaluse läbi.  

Eelnõu valmistas ette Rahandusministeerium koostöös struktuuritoetuse andmiseks vajalike horisontaalsete õigusaktide ettevalmistamiseks moodustatud töörühmaga, kuhu kuuluvad korraldusasutuse, makseasutuse, rakendusasutuste ja -üksuste esindajad. Euroopa territoriaalse ja Euroopa Liidu välispiiri ülese koostöö eesmärkide rakendamiseks vajalikud sätted töötati läbi koostöös Siseministeeriumiga.

Eelnõuga muudetakse ka pankrotiseadust. Muudatuste jõustumisel tuleb pankrotihalduril esitada teave ka toetuse andjale, kui ilmneb, et võlgnik on seoses maksejõuetuse tekkimisega pannud toime kuriteo tunnustega teo. Samuti saab esitada pankrotimenetluses nõude ja hääletada võlausaldajate koosolekul ka juhul, kui nõue tekib tingimuslikust haldusaktist. Välissuhtlemisseaduse muudatuse kohaselt saab välisvahendite rakendamise eest vastutav ministeerium asutada andmete kogumiseks ja töötlemiseks vajaliku andmekogu. Muudatuse alusel kasutatakse struktuuritoetuse infosüsteemi Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismide vahendite kasutamisega seotud andmete kogumiseks ja töötlemiseks.

Eelnõu jõustub üldises korras.

Eelnõu ettevalmistaja
Eelnõu ja selle seletuskirja koostas Rahandusministeeriumi Euroopa Liidu struktuurivahendite ja välisvahendite osakonna peaspetsialist Piret Eelmets (e-post: piret.eelmets@fin.ee, telefon: 611 3188) ning riigihangete ja riigiabi osakonna juristid Kristel Mesilane (e-post: kristel.mesilane@fin.ee, telefon: 611 3507) ja Heili Kurrel (e-post: heili.kurrel@fin.ee, telefon 6113697) ning Siseministeeriumi Euroopa territoriaalse koostöö büroo nõunik Riina Nurmsaar (e-post: riina.nurmsaar@siseministeerium.ee, telefon 612 5151). Eelnõu toimetas keeleliselt Rahandusministeeriumi õigusosakonna keeletoimetaja Sirje Lilover (e-post: sirje.lilover@fin.ee, tel 6113 6368) ning juriidilise ekspertiisi tegid Rahandusministeeriumi juriidilise osakonna juristid Kädi Streff kuni 2013. aasta aprillini ja pärast seda Andres Lehtmets (e-post: andres.lehtmets@fin.ee, 611 3849).

Märkused
Eelnõus on lähtutud toetuse andmise rakendussüsteemi kujundamisel Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammis 2011–2015 Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammis 2011–2015. Kättesaadav: http://valitsus.ee/et/valitsus/tegevusprogramm  nimetatud riigihalduse lihtsamaks ja tõhusamaks muutmise eesmärgist. 

Eelnõu ei ole seotud muu seaduseelnõuga. Eelnõu jõustumiseks ei tulene EL õigusest kohustuslikku tähtaega. Eelnõu on kavandatud eelnõus nimetatud EL määruste rakendamisseadusena. Isegi, kui eelnõu jõustub 2014. aasta keskel, siis tulenevalt EL õigusest saab toetuse välja maksta teatud juhtudel alates 2014. aastast tehtud kulude hüvitamiseks, seega on eelnõu võimalik rakendada tagasiulatuvalt.

Eelnõuga muudetakse järgmisi seadusi:
	Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1082/2006 „Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse (ETKR) kohta“ rakendamise seadus (RT I 2008, 25, 164)
	Pankrotiseadus (RT I, 21.12.2012, 14)
	Välissuhtlemisseadus (RT I, 04.03.2011, 20)


Eelnõu vastuvõtmiseks on vajalik Riigikogu poolthäälte enamus.
2. Eelnõu eesmärk
Eelnõuga nähakse ette Euroopa Komisjoni otsusega kinnitatud majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi rakenduskava (edaspidi rakenduskava), Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi ja Euroopa Naabruspoliitika rahastamisvahendi piiriülese koostöö programmi (edaspidi ENI programm) ja enim puudust kannatavate inimeste abistamise Euroopa abifondi programmi (edaspidi abifondi rakenduskava) elluviimiseks vajalik siseriiklik õiguslik raamistik, sealhulgas ülesandeid täitvad asutused või nende määramise kord. Samuti nähakse ette toetuse andmise tingimuste (edaspidi TAT) õigusaktide kehtestamise volitused ning toetuse taotleja ja toetuse saaja üldised kohustused. Mõnevõrra reguleeritakse ka toetuse taotluste menetlemist, toetuse maksmist, sealhulgas ettemakse korras, toetuse saamisest teavitamist, finantskorrektsioonide tegemist ja sellest teavitamist, kulude abikõlblikkuse ja haldusülesannete täitmise kontrollimist ning auditeerimist, toetuse tulemusliku kasutamise jälgimist (seire ja mõjude hindamine) ning vaide esitamise ja menetlemise erisusi. Abifondi rakenduskava elluviimise rakendussüsteem ühtib enamuses rakenduskava elluviimisel rakendatava korralduse ja ülesannete jaotusega.
Eelnõuga nähakse ette ka ETK programmide elluviimiseks ja ENI programmi ettevalmistamiseks vajalikud sätted. ETK programmide rakendussüsteem on üldjoontes sama, mis rakenduskava puhul, kuid on ka mõningaid erisusi. Näiteks kui rakenduskava puhul kinnitab TAT rakendusasutus korraldusasutuse ülesannetes, siis ETK programmide puhul kinnitab TATi ETK programmi seirekomisjon, kes valib välja ka rahastamisele kuuluvad projektid. Kui rakenduskava alusel antakse toetust reeglina otsuse kui haldusakti alusel, siis ETK programmi korraldusasutus sõlmib seirekomisjoni otsuse alusel juhtiva toetuse saajaga toetuslepingu. 
ENI programmide kohta sisaldab eelnõu vaid programmide riigisisese ettevalmistamise ja kinnitamise sätteid, kuna programmide elluviimiseks vajalikke rakendussätteid alles liidu tasandil koostatakse. ENI programmi rakendussüsteem on üldjoontes sama, mis ETK programmide puhul.
Eelnõu põhineb perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seadusel (edaspidi 2007–2013 STS). Eelnõu koostatakse sellest hoolimata uue seadusena, mis tähendab, et jätkatakse senise lähenemisega, mille kohaselt iga Euroopa Liidu (edaspidi EL) finantsperioodi vahendite rakendamise kohta koostatakse eraldi seadus. Ka ELis reguleerivad iga finantsperioodi uued määrused. 
Rakenduskava alusel toetuse andmise rakendussüsteemi kujundamisel on lähtutud Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammis 2011–2015 Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm 2011–2015. Kättesaadav: http://valitsus.ee/et/valitsus/tegevusprogramm  nimetatud riigihalduse lihtsamaks ja tõhusamaks muutmise eesmärgist. Tegevusprogrammi kohaselt tuleks 2014. aastal algava EL eelarveperioodi vahendite tulemuslikumaks ja tõhusamaks kasutamiseks tugevdada keskset koordineerimist, koondada funktsioone ja vähendada juhtimistasandeid. Võimalusel tuleb koostada kõikide fondide kohta üks rakenduskava, et tagada suurem paindlikkus vahendite kasutuselevõtuks.
Eelnõus on arvestatud ka CPD OÜ ja Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse RAKE poolt 2011. aasta lõpul koostatud vahehindamise aruandes CPD OÜ, Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE. Hindamisaruanne riigihanke „Perioodi 2007-2013 struktuurivahendite vahehindamine“ elluviimiseks. Koostatud 15.12.11. Kättesaadav: http://www.struktuurifondid.ee/public/hindamine/Vahehindamise_aruanne.pdf
 nimetatud soovitustega. Vahehindamise aruandes järeldatakse, et kuigi rakenduskava rakendussüsteem on toimiv ega vaja liiga palju ressursse ülesannete täitmiseks, siis rakendussüsteemi struktuuris on liialt palju erinevaid osapooli ja tasandeid, mistõttu esineb palju koordineerimist, nõustamist ja kontrolli, seega on tähelepanu suunatud pigem administratiivsetele tegevustele, kuid võiks olla suunatud strateegilistele. Vahehindajad soovitavad:
	taandada seire kahele tasandile: korraldusasutusele anda suurem roll koordineerimisel ja rakenduskava seirearuannete koostamisel ning rakendusüksused vabastada seirearuandlusest ja viia see rakendusasutuse tasandile; 
	rakendusasutuste ja rakendusüksuste ülesannete täitmise kontrollimine viia korraldusasutusse; 
	liigitada veelgi üksikasjalikumalt Peamised järeldused ja soovitused nr 21 „Toetuse jagamise korraldus“, lk 127–132.  toetuse andmise rakendusskeeme vastavalt toetatavate tegevuste olemusele ja eesmärgile. 


Eelnõu koostamisel on lähtutud lisaks Euroopa Komisjoni poolt 2012. aasta 1. novembril Eestile toetuse andmise rakendussüsteemi tõhustamise kohta antud järgmistest soovitustest Komisjoni talituste seisukoht ajavahemiku 2014–2020 partnerlusleppe ja programmide väljatöötamise kohta EESTIS, C. Halduskorraldus, lk 41-43. Kättesaadav: http://www.struktuurifondid.ee/euroopa-komisjoni-positsioon/.:
	tugevdada riigihangete kontrollimist; 
	arendada infosüsteem Siin peetakse silmas struktuuritoetuse registrit. selliseks, et toetuse saajate ning programmide (sh rakenduskava) haldamise ja kontrollimise eest vastutavate ametiasutuste vaheline teabevahetus võiks toimuda ainult infosüsteemi kaudu; 

tugevdada toetuse saajate suutlikkust toetuse kasutamisel; Riigikontrolli novembris 2013 avalikustatud aruande punktis 254 (lk 58) soovitab Riigikontroll, et kuna riigihangete vaidlusi on palju ja ca 47% rikkumistest moodustasid hankereeglite rikkumised, siis tuleks riigil rohkem nõustada ja koolitada toetuste taotlejad riigihangete korraldamisel ning riik võiks kaaluda pädeva riigihangete keskuse loomist, mille ülesanne oleks hangete korraldamine. Kättesaadav: http://www.riigikontroll.ee/Suhtedavalikkusega/Pressiteated/tabid/168/ItemId/686/amid/557/language/et-EE/Default.aspx 
muuta selgemaks riiklik õigusraamistik.
Üldjoontes jätkatakse rakenduskava puhul senise toetuse andmise rakendussüsteemi ning rakendusskeemidega. Arvestades eelnimetatud soovitusi, võib esile tõsta järgmisi muudatusi võrreldes perioodi 2007–2013 rakendussüsteemiga:
	Koostatakse üks rakenduskava, mille koostamise ja selle täitmise seirearuannete koostamine antakse eelnõuga korraldusasutusele, nii nagu see oli perioodil 2004–2006. Juhtministeeriumeid ette ei nähta. Selline muutus on kooskõlas ka perioodi 2007–2013 rakendussüsteemi vahehindamise ettepanekuga, milles soovitati vähendada juhtimistasandeid ning anda korraldusasutusele rakenduskava elluviimise seires suurem roll. Perioodil 2007–2013 oli kolme rakenduskava koostamine ja nende seire rakenduskavade juhtministeeriumide ülesanne.
	Keskse koordineerimise tugevdamiseks hakkab korraldusasutus lisaks seirele kontrollima rakendusasutuste ja rakendusüksuste poolt ülesannete täitmist, kaasates rakendusüksuse kontrollimisel rakendusasutust.  
	Riigihangete kontrolli kvaliteedi tõstmiseks võib Rahandusministeerium korraldusasutusena võtta vastavalt riskide hindamise tulemusele ja finantskorrektsioonide statistikale riigihanke piirmäära ületavate lepingute riigihangete kontrolli enda peale, kuna riigihangete seaduse (edaspidi RHS) koostajana omab Rahandusministeerium kontrollimiseks vajalikku pädevust. Rahandusministeerium teeb ka finantskorrektsiooni otsuse, kui ta kontrollimisel leiab, et RHSis sätestatud nõuet või kohustust on eiratud. Sellise ülesannete jaotuse muutuse tulemusel väheneb rakendusüksuste ja rakendusasutuste halduskoormus ning välditakse asutuste vahelisi erimeelsusi. 
	Toetuse saajate riigihangete korrektsema läbiviimise suutlikkuse tugevdamiseks nähakse ette võimalus kohustada taotlejat, toetuse saajat ja partnerit andma alates riigihankemenetluse piirmäärast hanke läbiviimine valdkonnapõhisele kompetentsikeskusele. Näiteks RHS alusel on IT-valdkonnas määratud keskseks hankijaks Registrite ja Infosüsteemide Keskus https://www.riigiteataja.ee/akt/319032013003" https://www.riigiteataja.ee/akt/319032013003 . Sarnaseid kompetentsikeskusi on kavas luua toetuse kasutamisega seotud valdkondades, kuna RHS järgimise korrektsus mõjutab toetuse saamist lubatud määral.

	Toetuse taotluste menetlemine peaks muutuma läbipaistvamaks ja selgemaks, sest senisest täpsemalt kohustatakse avalikustama projektide hindamise korda ning nimetatakse millal tuleb kindlasti taotleja ja toetuse saaja ära kuulata enne äraütleva otsuse tegemist ja millal seda teha ei tule.

	Halduskoormus väheneb mõnevõrra sellega, et halduslepinguid rakendusüksuse ülesannete täitmiseks täiendavalt sõlmida ei ole vaja, sest rakendusüksuse ülesanded ja nende täitmisega kaasnevate kulude katmine on reguleeritud EL ja siseriiklike õigusaktidega. 
	ETK programmis, mille korraldusasutus asub Eestis, hakkab korraldusasutus täitma ka sertifitseerimisasutuse ülesandeid, mille tulemusel vähenevad programmis erinevad otsustustasandid, mis muudab programmi rakendamise lihtsamaks ja tõhusamaks.

Riigihangete kontrollimisel ja finantskorrektsiooni otsuse tegemisel allutatakse vajadusel ETK programmist toetust saanud Eesti toetuse saaja ja partneri riigihangete seaduse järgmise kontrollimine Rahandusministeeriumi kontrollile. 
Eelnõu kohaselt jätkatakse samade toetuse andmise rakendusskeemidega, milleks on avatud taotlemine, investeeringute kava, ministeeriumi tegevuste või tema vastutusala eesmärkide rahastamine ning rahastamisvahendi kaudu toetuse andmine, millised on ette nähtud ka programmperioodil 2007−2013. Uudseks skeemiks on lisaks ühissätete määrusega võimaldatav ja Euroopa Komisjoni üksikotsusega kinnitatav ühine tegevuskava. TAT õigusakti kehtestamise juures on selgemalt kohustatud kehtestada ka lõppsaajale toetuse andmiseks TAT, kui toetuse saaja annab toetust lõppsaajatele. Lõppsaajatele TAT nähakse ette käskkirjas või eraldi määruses, sest määratlemata hulga lõppsaajatele toetuse vahendamisel on tegemist haldusmenetluse seaduse (edaspidi HMS) tähenduses määruse ettenägemise olukorraga. Kuna eelnõu näeb ette käskkirjade avaldamise Riigi Teatajas ja kui lõppsaajale TAT on käskkirjas, siis eraldi määrust anda ei ole vaja. Samuti nähakse ette uudne kord, mille kohaselt tuleb ka ministeeriumi tegevuste rahastamise ja rahastamisvahendi kaudu TAT sisaldav õigusakt või leping avaldada Riigi Teatajas. Eesmärgiks on muuta toetuse vahendamise tingimused ja menetlus läbipaistvamaks. 
Võrreldes 2007–2013 STSga ei sisalda eelnõu enam üksikasjalikke nõudeid ja tingimusi toetuse taotlejale ja taotlusele ning taotluse rahuldamise otsuse (edaspidi TRO) muutmiseks, mis kehtestatakse eelnõu kohaselt Vabariigi Valitsuse määrusega. Selline ümberstruktureerimine on tingitud asjaolust, et soodustava halduse sellise detailsusastmega tingimused ei pea olema seaduses ehk Riigikogu otsustada ning seda ka põhjusel, et üldised toetamistingimused ja nende kehtestamise alused tulenevad ühissätete määrusest ning rakenduskavast. Nimelt ühissätete määruse artikli 125 kohaselt on üksikasjalike TAT kehtestamise pädevus antud korraldusasutusele, kes peab TAT kehtestamisel arvesse võtma rakenduskava seirekomisjoni poolt heakskiidetud projektide valikukriteeriumid ja metoodika. Seega on ühissätete määruse kohaselt TAT kehtestamise õigus selgelt valitsussektori tasandil, mitte seadusandja tasandil. Eelnõus on TAT õigusakti kehtestamise õigus, nii nagu seni, antud rakendusasutustele, arvestades ministeeriumide vastusvaldkondi ehk kes riigisiseselt vastutavad vastava poliitikavaldkonna meetmete elluviimise eest. Kuna rakendusasutused täidavad ühissätete määruse tähenduses eelnõus nimetatud ulatuses korraldusasutuse ülesandeid, siis tuleb rakendusasutustel TAT kehtestamisel arvestada rakenduskava seirekomisjoni otsusega kinnitatud projektide rahastamise valikukriteeriume- ja metoodikat. Sealjuures tuleb arvestada ühissätete määrusest tulenevat nõuet, mille kohaselt korraldusasutus ehk eelnõu tähenduses rakendusasutus ja rakendusüksus peavad tagama, et toetust antakse vaid sellisele isikule, kellel on haldus-, finants- ja toimimissuutlikkus. Selleks, et tagada selle nõude võimalikult ühtne rakendamine rakendusasutuste ja rakendusüksuste poolt ning arvestades, et reeglistik kohalduks rakendusasutuste üleselt, on sobilik anda volitus kehtestada sellesisulise tingimuse täitmise hindamise üldised alused Vabariigi Valitsusele, mitte jätta Rahandusministeeriumile kui korraldusasutusele. Seega kokkuvõtlikult on projektide rahastamistingimuste kehtestamise õigus ühissätete määruse kohaselt täitevvõimu tasandil. Samad põhimõtted rakenduvad ETK eesmärgi elluviimisel, kus rahastamistingimused nähakse ette ETK programmis osalevate riikide esindajatest koosneva seirekomitee poolt. Seega tulenevalt otsekohalduvast ühissätete määrusest ei ole Riigikogu pädevuses näha ette millistel tingimustel toetust anda. Seaduse tasandile on jäetud toetuse taotleja ja toetuse saaja üldised kohustused, milliste täitmata jätmine on aluseks taotluse rahuldamata jätmisel ja finantskorrektsiooni tegemisel ning valitsusasutuste pädevuse määramine.

3. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
Eelnõu koosneb seitsmest peatükist ja 67 paragrahvist. Peatükid jagunevad järgmiselt:
	üldsätted;
	partnerluslepe;
	rakenduskava elluviimine;
	ETK programmi elluviimine;

5) abifondi rakenduskava elluviimine;
6) ENI programmi ettevalmistamine;
7) rakendussätted.

1. peatükk
Üldsätted

Eelnõu 1. peatükis kirjeldatakse eelnõu rakendusala ning sätestatakse eelnõus ja selle rakendusaktides läbivalt kasutatavad terminid.

Eelnõu § 1 lõike 1 punkt 1 kohaselt rakendatakse eelnõud ühissätete määruse artikkel 96 lõike 1 tähenduses majanduskasvu ja tööhõive investeeringute eesmärgi rakenduskavaga (edaspidi rakenduskava) ettenähtud toetuse andmiseks, et saavutada rakenduskavas nimetatud eesmärgid ja tulemused. 
Punkt 2 kohaselt reguleeritakse eelnõuga ka ETK programmide elluviimist. EL finantseerimisperioodil 2007−2013 on Euroopa Liidus kokku üheksakümmend kaks ETK programmi, milles Eesti osaleb seitsmes ETK programmis. Eeldatavalt ka perioodil 2014–2020 osaleb Eesti seitsmes ETK programmis.
Punkti 3 kohaselt reguleeritakse eelnõuga ka enim puudust kannatavate inimeste abistamise Euroopa abifondist toetuse andmist. Toetuse andmise reeglid on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 223/2013, mis käsitleb Euroopa abifondi enim puudustkannatavate isikute jaoks (ELT L 72, 12.03.2014.2014, lk 1−41) (edaspidi abifondi määrus). Abifondist annab toetuse saaja või partner lõppsaajaks olevale enim puudust kannatavale füüsilisele isikule toetust toidu ja esemetena. Abifondi rakenduskava maht on Eestil 7 miljonit eurot ja rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist (edaspidi ESF);

Punkti 4 kohaselt reguleeritakse eelnõuga ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr […]/…, millega luuakse Euroopa Naabruspoliitika rahastamisvahend (ELT L …, …..2013, lk …..) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0567&language=EN&ring=A7-2013-0449, III jaotises nimetatud piiriülene koostööprogrammi (edaspidi ENI programm) koostamisega seonduvat. Eeldatavasti ka perioodil 2014−2020 osaleb Eesti ühes ENI programmis. Elluviimise reguleerimise regulatsiooni eelnõu hetkele ei sisalda, kuna vastavaid liidu määrusi alles valmistatakse ette. ENI programmi eluviimiseks vajalikud sätted lisatakse peale vastavate Euroopa Liidu õigusaktide eelnõude valmimist. 

Lõigete 2−5 kohaselt kohaldatakse toetuse andmisel eelkõige toetuse andmise reeglistikku. Kuna eelnõus nimetatud toetuse andmine toimub avalik-õiguslikkus suhtes ja selle raames kohaldatakse EL õigust, siis peab toetuse andmise reeglistiku rakendamine toimuma vähemalt kooskõlas EL lepingu artiklis 6 viidatud põhiõiguste harta artiklis 41 sätestatud hea halduse põhimõtetega, millised on sätestatud ka põhiseaduses (võrdne kohtlemine) ja haldusmenetluse seaduses (ärakuulamine, põhjendamiskohustus, normi ja selle rakendamise proportsionaalsus). Haldusmenetluse seaduses sätestatud menetlusreeglitest lähtutakse küsimustest ja ulatuses, mis on toetuse andmise õigusaktides, sealhulgas ühissätete ja selle rakendus- ja delegeeritud määrustes ning riigiabi ja vähese tähtsusega abi andmist reguleerivates EL õigusaktides reguleerimata. HMS kohaldamine ei tohi viia EL õiguse, sh Euroopa Kohtu lahendites väidetuga, kohaldamata jätmiseni, kahjustada EL õiguse tõhusust ja viia tõlgenduseni, kus kohustusi ja nõudeid eirates antud toetust ei ole võimalik tagasi nõuda või selle andmisest taganeda Euroopa Kohtu liidetud kohtuasjad C-383/06-C-385/06..  

Abifondi määrusest nähtuvalt on abifondi toetuse andmise rakendussüsteem ja ülesanded sarnased rakenduskava elluviimisele, seega abifondi rakendamisel rakendatakse eelnõu 3. peatükis sätestatut, sealhulgas kohaldatakse eelnõu alusel antavaid Vabariigi Valitsuse määruseid, kui abifondi määrusest ei tulene teisiti. 

Eelnõu § 2 koondab eelnõus ja selle alusel kehtestatavates õigusaktides (määrustes, käskkirjades) ja lepingutes läbivalt kasutatavaid mõisteid. 

Struktuuritoetusena (edaspidi toetus) käsitletakse eelnõus Euroopa Regionaalarengu Fondi (edaspidi ERF), ESF ja Ühtekuuluvusfondi (edaspidi ÜF) vahendeid (edaspidi koos ÜKP fondid) ja Eesti riigi poolt nende vahendite kaasrahastamiseks antavaid vahendeid ehk  riiklik kaasfinantseeringut. 

Rakenduskava alaeesmärgi all peetakse silmas riigi eesmärki (specific objective) ehk oodatavat muutust, mida riik prioriteetse suuna vahenditega saavutada kavandab. Oodatavale muutusele seatakse rakenduskavas ka tulemusnäitaja (result indicator) mõõdetav saavutustase.

Meede on siseriiklikus planeerimisprotsessis rakenduskava prioriteetse suuna elluviimiseks kavandatavate tegevuste kogum ehk rakenduskava rakendusplaani planeerimisühik, mida peetakse silmas ühissätete määruse artikli 96 lõike 2 punkti b alapunktis iii nimetatud action all. Meetme tegevused panustavad rakenduskavas nimetatud prioriteetse suuna, sh prio eesmärkidesse ja tulemustesse. 

Projekt on toetuse saaja poolt kavandatavatele tulemustele orienteeritud tegevuste kogum, mille käigus tekkivatele abikõlblikuna käsitletavatele kuludele saab toetuse saaja taotleda rahastust. Kuigi toetust saab taotleda vaid abikõlblikele Ühissätete määruses ja EL finantmääruses kasutatakse terminit „rahastamiskõlblikkus“ - eeldatavasti seetõttu, et tegemist ei ole „abi“ andmisega. kuludele, siis projektis võivad tekkida ka kulud, mida erinevatel põhjustel ei käsitleta abikõlblikena. Seega eelnõu tähenduses ei moodustu projekti kulud vaid abikõlblikest kuludest.

Ühissätete määruse artikli 65 lõike 1 kohaselt seab kulude abikõlblikkuse kriteeriumid liikmesriik, arvestades EL õigusest tulenevaid piiranguid ja võimalusi. TAT õigusakti koostamisel võetakse aluseks ÜKP fondide kasutamist reguleerivates määrustes, sealhulgas ühissätete määruses ning ERF, ESF ja ÜF määrustes, sätestatud põhimõtted ja piirangud ning riigiabi ja vähese tähtsusega abi andmise EL määruste reeglid. Sõltuvalt toetatava tegevuse valdkonnast täpsustakse kulu abikõlblikkuse tingimused taotleja ja toetuse saaja jaoks TAT õigusaktis, sest abikõlbliku kulu tunnused sõltuvad toetatava tegevuse valdkonnast ja millisest fondist kulu hüvitatakse. TAT õigusakt peab olema kooskõlas ka TAT õigusaktide üleste kulu abikõlblikkuse tingimustega, millised määratletakse eelnõu alusel antavas Vabariigi Valitsuse määruses. Kuna kulu abikõlblikuse tingimused on mitmetahulised ja need sisalduvad EL õigusaktides, eelnõus, eelnõu alusel antavas Vabariigi Valitsuse määrustes ning sõltuvalt toetuse andmise rakendusskeemist TAT üldaktis ja selle alusel antavas üksikaktis, TAT üksikaktis (käskkirjas ja taotluse rahuldamise otsuses) või rahastamisvahendi rakendamislepingus, siis vaid mõne tingimuse eelnõus väljatoomine ei ole põhjendatud ja on pigem eksitav, mistõttu on eelnõus kulu terminit üldistatud ja muudetud see täiesti viiteliseks. 

Omafinantseeringusse panustamine tähendab seda, et see osa toetuse saaja või partneri abikõlblikest kuludest, mida toetusest ei kompenseerita rakendusüksuse, ETK programmi puhul korraldusasutuse, poolt, jääb toetuse saaja või partneri enda kanda. Samuti jäävad toetuse saaja ja partneri enda kanda mitteabikõlblikud kulud. Kui riik võimandab EL fondide vahendeid omaosalusega ehk riikliku kaasfinantseeringuga, siis seda antakse toetusena ja selline riiklik kaasfinantseering ei ole käsitletav toetuse saaja, sealhulgas riigiasutusest toetuse saaja, omafinantseeringuna. Omafinantseeringu peab toetus saaja ise tagama. Riigiasutus tagab projekti jooksva aasta omafinantseeringu ja mitteabikõlblike kulude katte riigieelarve koostamise protsessi tulemusena. Riigiasutustele tähendab eelnõu tähenduses omafinantseering riigieelarveseaduse tähenduses osa riiklikkust kaasfinantseeringust Riigieelarve seaduse tähenduses riikliku kaasfinantseering riigiasutusest toetuse saaja vaates tähendab ka mitteabikõlblikke kulusid, mida välisvahendid või toetused ei kata., juhul kui eelnõu tähenduses omafinantseeringut ei saada teisest välisvahendist, näiteks Norra toetusest või muudest Euroopa Liidu programmide vahenditest.

Taotlejana käsitletakse nii juriidilist isikut kui ka asutust, kes esitab rakendusüksusele toetuse taotluse (edaspidi taotlus). ETK programmis käsitletakse taotlejana nii isikut kui asutust, kes on ETK määruse artikli 13 punktide 1 ja 2 mõistes juhtiv toetuse saaja, kes esitab korraldusasutusele või sekretariaadile taotluse.

Toetuse saajana käsitletakse juriidilist isikut või asutust, kelle taotlus on rahuldatud, sh kõrvaltingimusega. Samuti käsitletakse toetuse saajana, arvestades ühissätete määruses toetuse saaja mõistet, ka isikut, kes on rahastamisvahendi rakendaja. Lisaks on eelnõu kohaselt toetuse saajaks juriidiline isik või asutus, kes on rakendusasutuse juhi (ministri) käskkirjas nimetatud tegevuste elluviijaks. Ühissätete määruse artikli 2 punkti 10 kohaselt ei saa toetuse saajaks olla füüsiline isik.

Partner võib olla isik või asutus, kes on kaasatud projekti elluviimisesse – täpsemalt, kes osaleb toetatava tegevuse rakendamisel ja kellel tekib seeläbi abikõlblik kulu. Toetuse saaja esitab partneri abikõlblikud kulud rakendusüksusele või ETK programmis ühisele tehnilisele sekretariaadile esitatavas toetuse maksmise taotluses (edaspidi maksetaotlus). Partneri abikõlblikest kuludest toetusest kompenseerimata osa arvestatakse toetuse saaja omafinantseeringuks. Kuna rakenduskava elluviimisel jätkatakse põhimõtet, et vaid üks isik vastutab rakendusüksuse ees toetuse kasutamise eest ehk solidaarvastutust ei rakendata, siis projekti toetatavate tegevuste rakendamisse kaasatud isikuid ja asutusi, kelle tekivad abikõlblikud kulud, käsitletakse parteritena. Kui projekti kaasatud isik (nt laenu andja ja selle käendaja, annetaja) ei osale toetatavate tegevuste rakendamisel ja tal ei teki seeläbi kulusid, siis sellist projekti elluviimisse kaasatud isikut ja asutust partnerina eelnõu järgi ei käsitleta. Kui partneri kaasatus on taotluse rahuldamise eeltingimuseks, kuid partner ei ole järginud RHSi, mistõttu partneri kulusid abikõlblikuna ei saa käsitleda üldse, siis on sellisest asjaolust hoolimata partnerluse nõue täidetud. 

Võrreldes 2007–2013 STSs sätestatud mõistetega on uudsena nimetatud lõppsaaja mõiste. Lõppsaaja mõiste defineerimisel on lähtutud ühissätete määrusest, mis käsitleb lõppsaajat kui isikuna, kes saab rahastamisvahendist toetuse saaja kaudu toetust. Eelnõus kasutatakse lõppsaaja terminit siiski ka isiku suhtes, kellele toetuse saaja annab toetatava tegevuse raames toetust.

2. peatükk
Partnerluslepe
Eelnõu § 3 kohaselt saab partnerlusleppe, sealhulgas selle muudatuste, ettevalmistamine ja sealjuures Euroopa Komisjoniga läbirääkimine Rahandusministeeriumi ülesandeks. Kuna partnerluslepe kajastab ühissätete määruse kohaselt ka Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi,  Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi ning ÜKP-fondide (edaspidi koos ÜSR fondid) vahendite kasutamist, koostab Rahandusministeerium selle koostöös Siseministeeriumiga (ETK ja ENI programmid), Põllumajandusministeeriumi ja rakendusasutustega (rakenduskava), arvestades planeerimisprotsessis neilt ja ühissätete määruse artikli 5 tähenduses partnerorganisatsioonidega toimunud aruteludelt saadud ühissätete määruses nõutud teavet.

Ühissätete määruse kohaselt on partnerluslepe dokument, milles seotakse EL tasandi ühises strateegilises raamistikus (edaspidi ÜSR) sätestatud elemendid siseriiklike eesmärkide ja meetmetega, arvestades riiklikke arenguvajadusi, riigile eraldatud ÜSR fondide vahendite suurust ja nende kasutamise ajakava, ning kirjeldatakse, kuidas ÜSR fondide programmdokumentide (rakenduskava, ETK ja ENI programmid, maaelu arengukava, Euroopa Kalandusfondi rakenduskava) abil saavutatakse EL aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu, territoriaalsele arengu ja tõrjutud elanikkonna kaasamise ja vaesuse vähendamise eesmärgid.

Eelnõu jõustumise ajaks on eeldatavasti Vabariigi Valitsus partnerlusleppe heaks kiitnud ja see on saadetud Euroopa Komisjonile heaks kiitmiseks, mistõttu on eelnõu § 3 vajalik volitusnormina Vabariigi Valitsusele partnerlusleppe muudatuste kinnitamiseks.

Eelnõu §-ga 4 reguleeritakse partnerlusleppe täitmise aruande ehk eduaruande koostamist. Eduaruande koostamise eest vastutab Rahandusministeerium, kes teeb seda koostöös rakendusasutuste, Siseministeeriumi ja Põllumajandusministeeriumiga ning kes annavad Rahandusministeeriumile partnerlusleppe eduaruande koostamiseks vajaliku teabe vastavalt Rahandusministeeriumi juhistele. Aruandes kirjeldatakse partnerlusleppe rakendamise ja tulemuste saavutamise edusamme ning muutusi liikmesriigi arenguvajadustes pärast partnerlusleppe sõlmimist. Ühissätete määruse kohaselt tuleb eduaruanne esitada Euroopa Komisjonile kaks korda programmperioodi jooksul: 2017. aasta 31. augustiks (2016. aasta 31. detsembri seisuga) ja 2019. aasta 31. augustiks (2018. aasta 31. detsembri seisuga). Aruanne esitatakse teadmiseks ka Vabariigi Valitsusele.

3. peatükk
Rakenduskava elluviimine 
1. jagu
Rakenduskava
Eelnõu § 5 reguleerib ühissätete määruse artikli 89 lõike 2 punktis a nimetatud ÜKP ühe eesmärgi - majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi elluviimiseks ettenähtud rakenduskava (edaspidi rakenduskava) koostamist ja kinnitamist.
Eelnõu jõustumise ajaks on eeldatavasti Vabariigi Valitsus lisaks partnerlusleppele ka rakenduskava heaks kiitnud ja see on saadetud Euroopa Komisjonile heaks kiitmiseks, seega eelnõu § 5 on vajalik Vabariigi Valitsusele rakenduskava muudatuste kinnitamiseks.

Rakenduskava muudatusettepaneku valmistab Vabariigi Valitsusele heakskiitmiseks ette korraldusasutus. Korraldusasutus algatab muutmisettepaneku, kui seda peab vajalikuks rakendusasutus, rakenduskava seirekomisjon või Euroopa Komisjon. Kui muudatus puudutab mitut rakendusasutust, peab teine rakendusasutus andma nõustumuse. Korraldusasutus peab vajadusel eelnevalt Euroopa Komisjoniga läbirääkimisi. Vabariigi Valitsusele esitatakse rakenduskava muudatuste kinnitamise eelnõu, kui ühissätete määruse artikli 110 lõike 2 punkti e kohaselt on rakenduskava seirekomisjon korraldusasutuse ettepanekul muudatused heaks kiitnud. Korraldusasutus esitab rakenduskava muudatusettepaneku peale selle Vabariigi Valitsuse poolt kinnitamist Euroopa Komisjonile heakskiitmiseks. Rakenduskava muudatuse heakskiitmine Euroopa Komisjoni poolt on reguleeritud ühissätete määrusega. 

Rakenduskava sisaldab prioriteetsete suundade lõikes Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF), Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) ja Ühtekuuluvusfondi (ÜF) (edaspidi Euroopa struktuuri- ja investeeringute fondid) vahendite summasid ja osakaale abikõlblikest kuludest, vahendite kasutamise valdkondi ja eesmärke, oodatavaid mõõdetavaid tulemusi, tulemuste saavutamist näitlikustavaid tegevusi ja nende väljundeid  ning vahendite kasutamise ajagraafikut. 

Eesti saab rakenduskava elluviimiseks Euroopa struktuuri- ja investeeringute fondidest vahendeid võrreldes programmperioodi 2007–2013 rakenduskavas määratletuga samas suurusjärgus  - ca 3 535,15 mrd eurot, millest ÜF osa on 1 073,50 ning ERF ja ESF osa kokku 2 461,65 mrd. EL toetuse osakaal on 85% rakenduskava abikõlblikest kuludest.

Rakenduskava koostamisel on arvestatud riigi eelarvestrateegiat ning rakenduskava eelhindamisel, milles analüüsitakse riigi sotsiaalmajanduslikku olukorda, väliskeskkonna mõjusid ja Eesti järgneva kümne aasta arenguvajadusi, antud järelduste ja soovitustega. Rakenduskava muutmisel arvestatakse ühissätete määruse artikli 5 tähenduses partnerorganisatsioonidega toimunud aruteludest väljakoorunud ettepanekutega. Seniste arutelude tulemusel on peetud vajalikuks suunata rakenduskava elluviimiseks antav toetus hariduse, tööhõive, riigivalitsemise, majanduse, keskkonna, energeetika, transpordi ja infotehnoloogia arendamiseks.

2. jagu
Rakenduskava elluviimise korraldajad ja auditeerija ning nende ülesanded
Eelnõu § 6 lõikega 1 nimetatakse Rahandusministeerium ühissätete määruse artikli 123 lõike 1 tähenduses korraldusasutuseks. Kuna Rahandusministeerium on täitnud programmperioodidel 2004–2006 ja 2007–2013 korraldusasutuse ülesandeid, siis jätkatakse senise ülesannete täitmise jaotusega ning Rahandusministeerium pannakse juba eelnõuga korraldusasutuse ülesannete täitjaks.
Lõikega 2 määratletakse üldiselt, et Rahandusministeerium korraldusasutusena täidab ühissätete määruse tähenduses korraldusasutuse ja liikmeriigi ülesandeid ning vastutab nende ühissätete määruses toodud ülesannete täitmise eest, mida ei ole eelnõu või selle rakendusmäärustega täitmiseks pandud rakendusasutusele ja rakendusüksusele. 
Rahandusministeerium korraldusasutusena muuhulgas:
	töötab välja partnerlusleppe ja rakenduskava ning nende muudatused ja esitab need EKle kinnitamiseks (§ 3; § 5);

valmistab ette Vabariigi Valitsusele korraldusasutuse ja sertifitseerimisasutuse ülesannete täitmisele asumise otsuse eelnõu (§ 10 lg 1);
	rakendusasutuse ja rakendusüksuse juhendamine (§ 6 lg 4)
rakendusasutuse ja rakendusüksuse tööprotsesside nõuetele vastavuse kontrollimine  ja ülesannete täitmiseks loa andmine (§ 10 lg 2);  
koostab finantsandmete aruande (art 112) ning esitab selle Euroopa Komisjonile;
esitab Euroopa Komisjonile heakskiitmiseks ühtse tegevuskava ning moodustab ja juhib kui nii on ette nähtud selle juhtkomiteed (§ 17);
esitab suurprojektid Euroopa Komisjonile heakskiitmiseks (art 101);
juhib ja teostab partnerlusleppe ja rakenduskava seiret (§ 31 ja § 32), sh 
	moodustab ja juhib rakenduskava seirekomisjoni; 

koostab rakenduskava seirearuanded, partnerlusleppe eduaruande (§ 4) ja täiendavuse aruande (art 95 lg 5) ning esitab need EKle;
viib koostöös EKga läbi aastakoosoleku (art 51);
	koordineerib partnerlusleppe ja rakenduskava hindamisi (§ 34), sh

	koostab hindamiste kava ning esitab selle rakenduskava seirekomisjonile heakskiitmiseks;
	viib ise läbi hindamisi ja avalikustab nende tulemused;

koostab hindamistulemuste kokkuvõtliku aruande ning esitab selle Euroopa Komisjonile;
	kontrollib rakendusüksuste ja rakendusasutuste ülesannete täitmist (§ 40 lg 1);
	kontrollib auditite järeltoimingute elluviimist;

koordineerib ja viib läbi rakenduskava riskide hindamist;
	kontrollib riigihankeid alates riigihanke piirmäärast (§ 6 lg 3), kui nii on ette nähtud ning RHS nõuete mittejärgimise avastamisel teeb finantskorrektsiooni otsuse (§ 45 lg 3);
	tagab elektroonilise infosüsteemi (registri) toimimise (art 125 lg 2 p d);
esitab kinnituse toetuse andmise rakendussüsteemi toimimise õiguspärasuse kohta  ja aastaaruande Euroopa Komisjonile (art 125 lg 4 p e).
Kui Rahandusministeerium täidab näiteks tehnilise abi või riigivalitsemisega seotud meetmetes rakendusüksusele ja rakendusasutusele volitatavaid ülesandeid, siis täidab ta neid korraldusasutusena.
Nii nagu senistel programmperioodidel, annab korraldusasutus välja juhendeid, et kujundada rakendussüsteemis ühetaoline praktika ning näha ette miinimumnõuded rakendusasutustele ja rakendusüksustele nende ülesannete täitmiseks. Õiguslik alus tuleneb selleks ühissätete määruse artikli 125 lõikest 1, mille kohaselt korraldusasutus peab tagama rakenduskava elluviimise vastavalt usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõttele ja sama artikli lõike 2 punkt c kohaselt peab korraldusasutus tegema rakendusasutustele ja rakendusüksustele kättesaadavaks teabe, mis on oluline nende ülesannete teostamiseks. Euroopa Komisjoni poolt Eestile antud soovitustes on rõhutatud, et korraldusasutuse roll rakendusasutuste ja rakendusüksuste töö koordineerimisel peaks olema tõhusamEuroopa Komisjoni positsioon järgmise perioodi EL vahendite kasutamise kohta. 
Kättesaadav: http://www.struktuurifondid.ee/public/Position20paper20EE20FINAL.pdf" http://www.struktuurifondid.ee/public/Position20paper20EE20FINAL.pdf, lk 17..

Korraldusasutusel on õigus saada rakendusasutuselt ja rakendusüksuselt oma ülesannete täitmiseks vajalikku teavet ka jooksvalt. Teabe vajadus seondub näiteks Euroopa Komisjoni ja Kontrollikoja poolsete rakendusüksuses läbiviidavate projektide kontrollidega, Euroopa Komisjoni ja korraldusasutuse vahel peetavate aastakoosolekutega, nõukogu ja Euroopa Komisjoni töögruppides arutatavate eelnõude ja küsimuste kohta ettepanekute ja arvamuse avaldamise ettevalmistamisega. Samuti sellega, et korraldusasutus koostab aasta seirearuande enda juhiste alusel rakendusasutustest saadud info põhjal (§ 31 lg 3).

Lõikega 3 antakse rahandusministrile pädevus otsustada, et korraldusasutus kontrollib RHS järgimist rakendusüksuse asemel ise ja seda juhul, kui hankelepingu eeldatav maksumus on võrdne riigihangete seaduses nimetatud riigihanke piirmääraga või ületab seda. Rahandusministeerium kontrollib ise, kas mõnes teenuse valdkonnas, ühe või mitme meetme või selle tegevuse või kogu rakendusüksuse vastutusala ulatuses. Oluline on siinkohal märkida, et Rahandusministeeriumi poolt kontrollimise eelduseks ei pea olema rakendusüksuse suutmatus piisavalt tõhusalt seda ülesannet täita, vaid selle ajendiks on pigem RHS täitmise kontrollimise järk-järguline ületoomine Rahandusministeeriumisse. Ületoomise eesmärgiks on ühtlustada RHS täitmise kontrolli kvaliteeti, arvestades, et Rahandusministeerium on RHS väljatöötaja, ning vähendada haldusesiseseid õigusvaidlusi korraldusasutuse, rakendusasutuse ja rakendusüksuse vahel, nii nagu seda on soovitanud ka Euroopa Komisjon Eestile rakendussüsteemi tõhustamise soovitustena Euroopa Komisjoni seisukoht ajavahemiku 2014–2020 partnerlusleppe ja programmide väljatöötamise kohta EESTIS, C. Halduskorraldus, lk 41-43. Kättesaadav: http://www.struktuurifondid.ee/euroopa-komisjoni-positsioon/
.

Eelnõu § 7 kohaselt on rakendusasutuse ülesannete täitja ministeerium või Riigikantselei, kuivõrd rakendusasutuse ülesandeks on meetmete ja nende rakendamistingimuste väljatöötamine ning nende rakendamiseks vajalike õigusaktide kehtestamine. Kuna rakendusüksus lähtub toetuse andmisega seotud ülesannete täitmisel TAT õigusaktist, siis on rakendusasutuse kohustus nõustada rakendusüksust enda poolt kehtestatud õigusakti rakendamisel, sealhulgas anda juhiseid taotlusvoorude avamiseks, näha ette eelarved, selgitada õigusakti sätte mõtet, eesmärki ja rakendamiskorda. 
Samuti tuleb rakendusasutusel seirata tema vastutusalas oleva meetme või meetme tegevuse elluviimist. See tähendab, et rakendusasutus jälgib, kas TAT õigusaktis sätestatud tingimused, sealhulgas taotlusvoorude eelarved ja ajakava, taotlejate sihtgrupp, kulude abikõlblikkuse tingimused ja projektide hindamiskriteeriumid võimaldavad rahastada projekte, mis panustavad meetme või meetme tegevuse tulemustesse parimal moel või vajavad tingimused muutmist. Samuti jälgib rakendusasutus taotluste menetlemise tulemusel kohustuste võtmise, toetuse maksmise ja tulemuste saavutamise edenemist ning vajadusel planeerib ümber meetme tegevuste eelarved või muudab toetatavaid tegevusi. Vajadusel teeb rakendusasutus Rahandusministeeriumile rakenduskava muutmise ettepaneku. 
Rakendusasutuse ülesanded või kohustused: 
	koostab meetme tegevuse rakendamiseks TAT määruse või käskkirja, kooskõlastab selle eelnõu korraldusasutuse ja asjassepuutuva rakendusasutusega (§ 13);

koostab investeeringute kava eelnõu ja esitab selle Vabariigi Valitsusele kinnitamiseks (§ 15 lg 1 ja lg 4);
	teeb investeeringute kavasse mittearvamise otsuse (§ 15 lg 6);
	sõlmib vajadusel halduslepingu (§ 8 lg 3, § 16 lg 4); 
	asutab korraldusasutuse nõusolekul ühise tegevuskava juhtkomitee, kui tema valitsemisalas viiakse ellu ühist tegevuskava (§ 17);
tagab eelhindamise läbiviimise (§ 18 lg 1) enne rahastamisvahendi rakendamislepingu sõlmimist (§ 18 lg 2) või rakendamiskäskkirja (§ 18 lg 3) kehtestamist
	;
	moodustab rakenduskava seirekomisjoni ettepanekul valdkondliku komisjoni, juhib ja teenindab seda (§ 33 lg 1 ja 3);
	vajadusel teeb või korraldab meetme hindamisi (§ 34 lg 2);
	esitab korraldusasutusele ja sertifitseerimisasutusele nõutud teavet (§ 31 lg 3; § 34 lg 5);
	säilitab teavet ja dokumente (§ 35 lg 1);
	teeb teavitamistegevusi vastavalt teavitamisstrateegiale (§ 38 lg 2);
	lahendab vaideid (§ 51 lg 2).
Samuti sätestatakse üldine teabe esitamise kohustus rakendusasutusele, kes peab esitama korraldusasutusele ja sertifitseerimisasutusele nende ülesannete täitmiseks vajaliku teabe nende poolt nõutud ajaks ja viisil. Kui rakendusasutus ei ole rahul rakendusüksuse poolse TAT rakendamisega, siis rakendusasutusel on õigus anda rakendusüksusele  juhiseid TAT määruse tõhusamaks ja täpsemaks rakendamiseks või muuta TAT määruse regulatsiooni.  
Eelnõu § 8 lõike 1 kohaselt võib rakendusüksuseks olla valitsusasutus, valitsusasutuse hallatav riigiasutus või avalik–õiguslik või eraõiguslik juriidiline isik, kuid konkreetse meetme rakendusüksus nimetatakse eelnõu § 12 lg 3 alusel valitsuse poolt kinnitatavas meetmete nimekirjas, arvestades toetusest rahastatavaid valdkondi.

Lõige 2 koondab rakendusüksuse ülesandeid, mis on samad, mis ka käesoleval perioodil. 

Rakendusüksus täidab samuti osasid ühissätete määruse tähenduses korraldusasutuse ülesandeid. Rakendusüksuse peamisteks ülesanneteks on rahastamiseks sobilike projektide valimine, välja arvatud erijuhul, ehk toetuse taotluste menetlemine ning rahuldatud taotluse alusel projekti elluviimise ajal või järgselt toetuse maksmine, hüvitamiseks esitatud kulude abikõlblikkuse kontrollimine, sh kohapealse kontrolli käigus, ja vajadusel finantskorrektsiooni tegemine. 

Projektide väljavalimine algab taotlemise väljakuulutamisega ja infopäevadel taotlemise tingimuste selgitamisega. Taotluste menetlemise esimese sammuna tuleb rakendusüksusel otsustada, kas taotlust üldse menetlusse võtta. Taotluse menetlemisse mittevõtmisel koostatakse põhjendatud otsus. Kui taotlus on menetlusse võetud, kontrollitakse esimese etapina taotleja ja taotluse nõuetele vastavust. Kui nõuetele vastavus ei ole üheselt aru saada, siis küsitakse taotlejalt täiendavaid selgitusi või antakse tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Teises etapis hinnatakse nõuetele vastavaid taotlusi vastavalt TAT määruses sätestatud korrale ja rakendusüksuse töökorraldusele. Rakendusüksus võib menetlusse, sh projektide hindamisse, kaasata eksperte. Taotluse menetlus lõpeb rakendusüksuse poolt taotluse suhtes tehtud otsusega, st kas taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsusega (haldusaktiga).

Rakendusüksus selgitab, kas omal või toetuse saaja algatusel, toetuse andmist ja kasutamist puudutavaid reegleid. Rakendusüksus küsib ise rakendusasutuselt ja korraldusasutuselt juhiseid õigusnormide tõlgendamiseks, kui see on vajalik üksikküsimuse lahendamiseks. 

Rakendusüksus menetleb maksetaotlusi, st kontrollib toetuse maksmise eeldusi ehk kulude abikõlblikkust, sealhulgas toetuse saaja kohustuste täitmist, mis selle kuluga on seotud (näiteks hankereeglite või teavitamisreeglite järgimist), või muid maksmise eelduseks olevaid asjaolusid. Kui tegemist on ettemaksega, siis kontrollitakse ettemakse tegemise tingimuste täitmist. Vastavalt kontrolli tulemustele makstakse toetus välja või keeldutakse sellest. Samuti on vaid rakendusüksusel õigus tunnistada TRO või selle osa kehtetuks ning teha finantskorrektsiooni (sisuliselt toetuse vähendamise või tühistamise) otsuseid (edaspidi FKO), kui kontrolli või auditi tulemusel ilmnevad mitteabikõlblikud kulud või kohustuste mittetäitmine. Rakendusüksus ei kontrolli siiski üle riigihangete piirmäära korraldatud riigihankeid, kui kontrollimise õigus on korraldusasutusel ehk Rahandusministeeriumil. Samuti ei tee rakendusüksus FKOd, kui korraldusasutus oma kontrolli raames leiab RHS rikkumise.

Kui projekti toetatakse ESFst, siis peab rakendusüksus koguma ühissätete määruse artikli 125 lõike 2 punktis e viidatud ESF-määruse lisas I nimetatud andmeid.

Rakendusüksuse ülesanded on kirjas ka eelnõu teistes paragrahvides ja eelnõu alusel antud õigusaktides, sh TAT õigusaktis (määruse ja käskkirjas). Rakendusüksus:
	esitab nõutud teavet korraldusasutusele, rakendusasutusele ja sertifitseerimisasutusele (§ 31 lg 3);
	võib olla rahastamisvahendi rakendaja (§ 18 lg 3);
	teavitab toetuse saajat dokumentide säilitamise aja alguskuupäevast (§ 35 lg 3); 
	säilitab dokumente (§ 35 lg 1 ja 5);
	teeb kontrolle toetuse saaja juures (§ 40 lg 2), va kui kontrollib korraldusasutus (§ 40 lg 3);
	teeb otsuse tagasimakstava toetuse ajatamistaotluse suhtes (§ 48 lg 3 ja 4);
	annab tähtajaks tagastamata toetuse sissenõude sundtäitmisele (§ 48 lg 8); 
	teavitab Rahandusministeeriumi pettuse ja rikkumise kahtlustest (§ 50 lg 1);
	lahendab vaideid, kui talle on antud selleks õigus (§ 51 lg 2).


Kuna rakendusüksus on riigi täitevvõimu ülesande täitja – talle on antud pädevus teha HMS tähenduses üksikotsuseid, siis ta peab haldusorganina, isegi kui ta on eraõiguslik juriidiline isik, järgima ülesannete täitmisel kohalduvaid õigusnorme ja õiguse üldpõhimõtteid. Projektide valimiseks peab rakendusüksus tundma rakenduskava, et mõista TAT õigusaktis toetatavate tegevuste lubatavust ja eesmärke. Rakenduskava, TAT määruse või käskkirja ja eelnõu tõhusaks rakendamiseks peab rakendusüksus tundma eelnõud ja selle rakendusmääruseid, aga ka otsekohalduvat EL õigust, eelkõige ühissätete määrust ja ÜKP-fondide kasutamist reguleerivaid määrusi, sest kogu kohalduvat EL õigust ei ole siseriiklikesse õigusaktidesse üle kirjutatud või sellele viidatud, aga ka EL eelarvet reguleerivat finantsmäärust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL, EURATOM) nr 966/2012, 25. oktoober 2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1—96)., riigiabi andmise regulatsiooni ja muid selleteemalisi õigusakte ja Euroopa Komisjoni juhendeid, HMSi ja RHSi, aga ka avaliku teabe seadust. 
Rakendusüksuse pädevus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, milles käsitletakse erisätteid Euroopa Regionaalarengu Fondi ja majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1080/2006 (edaspidi ERF määrus), artikli 7 lõikes 4 nimetatud linnade säästva arengu integreeritud meetmes toetuse andmisel on erinev. Nimelt selles artiklis nimetatud eesmärgil toetuse andmisel ei ole rakendusüksusel projektide sisulist valikuõigust, vaid see õigus on projektide hindamiskomisjonil. Rakendusüksuse ülesandeks jääb siiski kuulutada välja taotlusvoor, kontrollida taotleja ja taotluse nõuetele vastavust ja vormistada lähtuvalt projektide hindamiskomisjoni siduvast otsusest taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsus. Rakendusüksuse ülesandeks jääb ka FKO tegemine. TRO  kavandi valmistab ette rakendusüksus.
Lõigetega 3 ja 4 nähakse ette halduslepingu sõlmimise võimalus juriidilise isikuga, kes täidab rakendusüksuse ülesandeid. Riigieelarve seadus ei reguleeri alates 2012. aastast eraldise kasutamise lepingu sõlmimist, sest eraldise kasutamise lepingu sõlmimise alus peab tulenema ülesannet reguleerivast seadusest. Võrreldes 2007−2013 STSga, siis rakendusüksuse ülesannete täitmise eraõiguslikule isikule volitamiseks täiendavalt sõlmida ei ole vaja, sest rakendusüksuse ülesanded ja nende täitmisega kaasnevate kulude katmine on reguleeritud EL ja siseriiklike õigusaktidega. Haldusleping tuleb siiski sõlmida, kui ülesanne ja selle täitmise tingimused ei ole kirjas EL määrustes, eelnõus ja selle rakendusaktides ning korraldusasutuse ja rakendusasutuse juhendites. Rakendusüksuse poolt konkreetse meetmes antava toetuse suurus on kirjas meetmete nimekirjas ja võib olla täpsemalt rakendusasutuse poolt määratletud konkreetse taotlusvooru puhul. Rakendusüksuse ülesande täitmisega kaasnevad abikõlblikud kulud kaetakse eelnõu § 20 tähenduses tehnilise abi toetuse andmise tingimuste kohaselt, siis toetuse ja riigi eraldisena omafinantseeringuks antava summa kasutamise tingimused on määratletud õigusaktidega. 
Halduslepingu esemeks ei ole riigi avaliku halduse, sealhulgas täitevvõimu, ülesande (haldusülesande) teostamiseks volituse andmine. Volitus ülesande täitmiseks antakse eelnõu § 12 lg 3 alusel Vabariigi Valitsuse poolt, mis on muuhulgas haldusvälisele isikule suunatud õigusakt halduskoostöö seaduse § 3 lg 1 nimetatud ülesande täitmise üleandmise ühe alternatiivse õigusliku aluse “seaduse alusel antud haldusaktiga” tähenduses. Seega võrreldes 2007−2013 STSga, siis dubleerivat volitamist nii õigusaktiga kui halduslepinguga enam ette ei nähta. Rakendusüksuse ülesande täitja esitab oma tahte täita rakendusüksuse ülesandeid, kui palub korraldusasutusel eelnõu § 10 lõike 2 kohaselt tööprotsessid heaks kiita ja ülesannete täitmiseks luba anda.
Halduslepingus lepitakse kokku õigusaktidega reguleerimata küsimustes, näiteks toetusest mittehüvitatavate kulude, sh  omafinantseeringu osa, katteks antavate vahendite summas, täpsustatakse ülesande täitmise üksikasju ja lepitakse kokku omavahelise suhtlemise korras. 
Rakendusüksuse poolt halduslepingu täitmise haldusjärelevalvet teeb rakendusasutus, sest lepinguga reguleeritakse rakendusüksuse ülesande täitmisega seotud küsimusi, mida õigusaktidega ei ole reguleeritud. Rakendusasutusel on rakendusüksuse poolt halduslepingu mittetäitmise korral rakendusüksusele etteheidete tegemise võimalus lepingu ja eelnõu § 8 lõike 4 alusel. Kuna rakendusüksus täidab ühissätete määruse tähenduses korraldusasutuse ülesandeid, siis rakendusüksuse ülesande täitmist kontrollib eelnõu § 41 lõike 1 kohaselt korraldusasutus, võttes vajadusel arvesse halduslepinguga kokkulepitut.
Lõikega 5 sätestatakse rakendusüksusele üldine teabe esitamise kohustus. Rakendusüksus peab korraldusasutusele, rakendusasutusele ja sertifitseerimisasutusele esitama nende ülesannete täitmiseks vajaliku teabe nende poolt nõutud ajaks ja viisil. Säte on tuletatud ühissätete määruse artikli 123 lõikest 9 tulenevat nõudest, mille kohaselt peab siseriiklikult olema reguleeritud, kuidas toimub toetuse andmise korraldajate vahel omavaheline teabevahetus. Säte võimaldab küsida teavet seoses ülesande täitmisega ka küsimustes, mida ei ole otseselt õigusaktiga reguleeritud, kui küsimus jääb ülesande täimise raami.

Eelnõu §-s 9 sätestatakse, et sertifitseerimisasutuse rolli täidab Rahandusministeerium. Sertifitseerimisasutuse ülesanded tulenevad ühissätete määrusest, mille kohaselt ta koostab abikõlblikuks loetud kulude aruande, sh peab finantskorrektsioonide üle arvestust ning koostab ja esitab Euroopa Komisjonile maksetaotlused.  

Sertifitseerimisasutus peab olema veendunud Euroopa Komisjonile esitatavasse maksetaotlusesse arvatud kulude abikõlblikkuses. Oma veendumuse kujundab ta reeglina auditeeriva asutuse aruande ja korraldusasutuse kontrollide tulemuse alusel.

Eelnõuga antakse rahandusministrile õigus otsustada, kas ta kasutab ühissätete määruse artikli 123 lõikest 3 tulenevat võimalust, mille kohaselt võib korraldusasutus täita sertifitseerimisasutuse ülesandeid. Kuna Rahandusministeerium täidab eelnõu kohaselt nii korraldusasutuse kui sertifitseerimisasutuse ülesandeid, siis tegemist on pigem ministeeriumi siseküsimusega, mistõttu selle võimaluse kasutamine jääb Rahandusministeeriumi otsustada. Eelnõu koostajatele on teada, et sellist võimalust soovitakse kasutada, kuna see vähendab administratsiooni halduskoormust ja ei suurenda riski vahendite kasutamisel – näiteks sertifitseerimisasutus tugineb juba praegusel perioodil korraldusasutuse kontrollide tulemustele.  

Eelnõu §-ga 10 reguleeritakse ülesannete täitma asumise eeldusi.

Enne kui korraldusasutus ja sertifitseerimisasutus võivad asuda ülesandeid täitma, tuleb auditeerival asutusel ühissätete määrusest tulenevate nõuete alusel hinnata, kas nende asutuste juhtimis- ja kontrollisüsteemid vastavad ühissätete määrusest tulenevatele nõuetele. Korraldusasutus ja sertifitseerimisasutus saavad asuda ülesandeid täitma alles siis, kui auditeeriva asutuse positiivse hinnangu alusel on Vabariigi Valitsus andnud selleks loa.

Kuna korraldusasutuse ülesandeid täidavad ka rakendusasutused ja rakendusüksused, siis  auditeeriva asutuse poolt korraldusasutuse juhtimis- ja kontrollisüsteemi ühissätete määruse nõuetele vastavuse hindamine võib hõlmata ka rakendusasutuse ja rakendusüksuse tööprotsesside kohta hinnangu andmist.

Rakendusasutuse ja rakendusüksuse ülesannete täitmise tööprotsessi kirjeldust hindab korraldusasutus, sest rakendusasutus ja rakendusüksus täidavad osasid korraldusasutuse ülesandeid. Kui tööprotsessi kirjelduse põhjal saab järeldada, et tööprotsessi kirjeldus kajastab õigusaktides ja juhendmaterjalides sätestatud ülesandeid ja nõudeid, teeb rahandusminister otsuse lubada rakendusasutusel ja rakendusüksusel asuda ülesandeid täitma. Sellise volituse andmine on vajalik, et tagada korraldusasutuse ülesannete täitmine rakendusasutustes ja rakendusüksustes ning toetuse andmise menetlusprotsesside ühetaoline ja õigusaktidele vastav rakendamine.

Eelnõu § 6 lõike 3 kohaselt võib rahandusminister otsustada, et kontrollib rakendusüksuse asemel ise RHSi järgimist. Selline korraldus on kooskõlas ühissätete määruse artikliga 125, mille kohaselt on ühissätete määruse tähenduses korraldusasutuse ülesandeks kulude abikõlblikkuse kontrollimine, sh RHS järgimise kontrollimine, seega arvestades, et eelnõu järgi on Rahandusministeerium korraldusasutus, siis Rahandusministeerium korraldusasutusena võib samuti seda ülesannet täita.

Kui korraldusasutuse hinnangul ei täida rakendusasutus või rakendusüksus oma ülesandeid nõuetekohaselt, eelkõige arvestades auditeeriva asutuse või Euroopa Komisjoni auditeerimisel antud hinnanguid, võib rahandusminister, olles eelnevalt peatanud või tühistanud ülesande täitmiseks enda poolt antud loa,  teha Vabariigi Valitsusele ettepaneku ülesannete edasise täitmise korralduse kohta, valmistades ette eelnõu § 7 lõike 1 või § 8 lõike 1 ja § 12 lõike 3 alusel antava otsuse muudatuse. Eelnõu esitamine tähendab, et on olemas kokkulepe, kes rakendusasutuse või rakendusüksuse ülesannet täitma hakkab. Samasisulist volitust ei ole STS 2007–2013 alusel kasutatud. Ülesannete täitjate muudatused on tulenenud struktuursetest muutustest.

Eelnõu §-ga 11 reguleeritakse ühissätete määruse artikli 123 lõike 4 tähenduses auditeeriva asutuse ülesannete täitmist. 
Lõikega 1 määratakse Rahandusministeerium auditeerivaks asutuseks. Auditeeriva asutuse ülesanded tulenevad ühissätete määruse artiklist 127. Auditeeriva asutuse ülesandeks on muuhulgas korraldusasutuse ja sertifitseerimisasutuse juhtimis- ja kontrollisüsteemide ning sealhulgas korraldusasutuse juhtimis- ja kontrollisüsteemide hindamiseks rakendusasutuse ja rakendusüksuse tööprotsesside ühissätete määrusest tulenevate nõuetele vastavuse hindamine ja projektiauditite läbiviimine. Auditeeriv asutus juhindub oma ülesannete täitmisel muuhulgas rahvusvaheliselt tunnustatud auditeerimisstandarditest. Lisaks on auditeeriva asutuse ülesanneteks audiitori iga-aastase koondarvamuse ehk auditi arvamuse ja auditeerimise aastaruande ehk kontrollaruande koostamine Euroopa Komisjonile. Nimetatud ülesannete täitmine tugineb auditeeriva asutuse poolt läbiviidavatele juhtimis- ja kontrollisüsteemide- ning projektiaudititele. Auditid tehakse auditistrateegia kohaselt valimi alusel. 
Lõike 2 kohaselt tulenevad auditeeriva asutuse ülesanded ühissätete määrusest. Auditeeriv asutus või, nii nagu ka ühissätete määruse artikli 127 lõikes 2 tuleneb, tema poolt volitatud asutus või isik võib auditeerida korraldusautust, sertifitseerimisasutust, rakendusasutust, rakendusüksust ja toetuse saajat (projekti). Ühissätete määruse artikkel 40 lõike 3 kohaselt võib teostada auditeid lõppsaajate juures ainult artikli 40 lõikes 3 nimetatud juhtudel. 
Kuna Euroopa Komisjon tugineb liikmeriigi maksetaotluste usaldusväärsuse, sh kulude abikõlblikkuse, hindamisel auditeeriva asutuse arvamusele, siis auditeeriva asutuse tööd kontrollib Euroopa Komisjon.
Lõigetega 3–5 antakse auditi läbiviijale auditi läbiviimiseks vajalikud õigused. Auditi viib läbi auditeeriva asutuse poolt volitatud isik. Auditeeriv asutus võib auditi läbiviimise teenusena sisse osta.
Lõike 6  kohaselt kehtestab auditite tegemise ja aruandluse, st audiitori iga-aastase koondarvamuse ja auditeerimise aastaruande koostamise korra Vabariigi Valitsus määrusega.

3. jagu
Meetmete nimekirja ja TAT kehtestamine

Eelnõu §-ga 12 sätestatakse meetme väljatöötamise ja kinnitamise kord. 

Meetmete nimekirja töötavad välja rakendusasutused koos korraldusasutusega. Meetme alla kavandatakse meetme tegevused. Kui meetme tegevuste eest vastutab mitu rakendusasutust, siis märgitakse iga tegevuse või tegevuste kogumi juurde selle nimetus, tulemused ja eelarve. Samuti märgitakse ära rakendusasutus ja rakendusüksus, kes vastutavad meetme tegevuse või meetme tegevuste kogumi rakendamise eest.

Prioriteetse suuna eesmärgi saavutamisele kaasa aitamiseks võib kavandada ühe või mitu meedet. Meetme eesmärgi ja tulemuste seadmisel lähtub rakendusasutus vastava prioriteetse suuna eesmärgist. Meetme tulemused saadakse meetme tegevuste rakendamisel saadavate väljundite tulemusel, seega tuleb meetme tegevused kavandada nii, et need aitavad ka reaalselt meetme tulemusi saavutada. Meetme nimetus peab võtma kokku kavandatud meetme tegevused või nende rakendamise tulemused. 

Meetme eelarve moodustub fondide vahenditest, millele lisanduvad vajadusel riiklik kaasfinantseering riigieelarvelistest vahenditest ja nõutud osakaalus omafinantseering. 

Prioriteetse suuna eelarve on kinnitatud rakenduskavas. Ühe prioriteetse suuna meetmete eelarved kokku ei või seega moodustada suuremat summat kui prioriteetse suuna eelarve. Samuti peab arvestama EL osaluse osakaaluga, mis tähendab, et isegi kui meetmete eelarvesse kavandatakse EL osalus erinevas osakaalus, siis meetmete EL osaluse proportsiooni keskmine peab ühtima prioriteetsele suunale määratud osakaaluga.  

Meetmete nimekirjas mägitakse ära ka see, kas rakendusasutused peavad TAT seletuskirjas eelnõu kulude juures selgitama, kuidas toimub meetme või selle tegevuse rahastamine pärast meetme või selle tegevuse lõppemist ja millises suuruses kulud kaasnevad riigieelarvele. Sellist infot on vaja, sest kuigi toetus on ühekordne võimendus Eestis oluliste muutuste saavutamiseks, näiteks struktuursete reformide ja võtmealgatuste/projektide käimalükkamiseks, elluviimiseks ja töös hoidmiseks, siis peab TAT kavandamisel olema ette analüüsitud, kui suured on toetusest rahastatavad tegevuste võimalikud edasised ülalpidamiskulud (ehitiste ja rajatiste ülalpidamiskulu, võimalikud palgakulud, mis on vajalikud tegevuste edasiseks käigushoidmiseks, IT-lahenduste ja tarkvara uuendamise ja hooldusega seotud kulud). Kirjeldus peab sisaldama Rahandusministri käskkirja "Riigieelarvestrateegia ja ministeeriumi valitsemisala eelarveprojekti koostamise kord" lisa 6 kohaselt.

:
	meetme rahaliste vahendite jaotust kuni 2023. aasta lõpuni (aastate ja rahastusallikate lõikes, sh riigieelarveline kaasrahastamine); 

arvestuse aluseid (selgitus, kuidas ja millistest andmetest ning ühikutest lähtuvalt on arvutatud meetme ja/või tegevuse maksumused); 
selgitust, millise katteallika/tegevusega on tegemist ning milliste tegevuste edasisel rahastamisel ja/või tulemuste edasisel kasutamisel minnakse üle teistele katteallikatele ning millistele katteallikatele (kui neid on mitu, siis millises proportsioonis) üle minnakse; 
analüüsi ja arvestust, kuidas välditakse negatiivset mõju valitsussektori eelarvepositsioonile (näiteks tegevuse tulemusel saavutatav kulude kokkuhoid selle tegevuse rahastamisel või teiste tegevuste vajaduse ärajäämisel, täiendavad tulud mujal valitsussektoris). 
 
Kui prioriteetse suuna elluviimise eest vastutab mitu rakendusasutust, aitab tegevuste dubleerimist vältida eelkõige valdkondliku komisjoni kaudu toimuv koostöö, aga ka toetuse andmise tingimusi sätestava õigusakti või lepingu eelnõu kooskõlastamine korraldusasutusega ja sama prioriteetse suuna teiste rakendusasutustega.

Rakenduskavas ettenähtud vahendite jaotuse korrektsuse ja järelevalve tagamiseks sisestab meetmega seotud info registrisse korraldusasutus.

Eelnõu § 13 lõiked 1 ja 2 reguleerivad TAT koostamise ja kehtestamise üldisi põhimõtteid. 

TAT kujundatakse lähtuvalt meetme või meetme tegevuse eesmärgist ja oodatavatest tulemustest ning meetme tegevuse rahastamiseks kavandatud eelarvest. Kui rakendusasutus on mitme meetme või selle tegevuse elluviija, võib TAT sätestada ühes õigusaktis ühe või mitme prioriteetse suuna meetme või tegevuse kohta. 

Kooskõlastuse andmise käigus korraldusasutus vaatab, kas TAT sisaldav määrus ja käskkiri (edaspidi õigusakt), leping ja ühine tegevuskava on kooskõlas:
	partnerlusleppe,  rakenduskava ja meetmete nimekirjaga;
	 otsekohalduvate EL määrustega: ühissätete määruse ja fondide määrustega ning nende alusel antavate rakendus- ja delegeeritud määrustega;

riigiabi andmist reguleerivate EL määruste ja juhistega; 
	käesoleva eelnõuga ning selle alusel antavate eelnõu rakendusaktidega ehk TAT üleste valitsuse määrustega ning nende rakendamiseks koostatud korraldusasutuse juhiste ja juhenditega. Projektide valimistingimuste ja -korra kujundamisel tuleb arvestada ka ühissätete määruse artikli 110 lõike 2 punkti a kohaselt rakenduskava seirekomisjoni poolt heakskiidetud projektide valikukriteeriume ja -metoodikat. 
	HMSi, RHSi, avaliku teabe seaduse, isikuandmete kaitse seaduse, konkurentsiseadusega või muu asjakohase seadusega, kui EL õiguse või eelnõuga ei nähta erisust.

TAT tuleb kehtestada määrusega juhul, kui toetust tahetakse anda avatud taotlemise teel, investeeringute kava alusel või tehnilise abina. Ehk teisisõnu, kui meetme eesmärk ja tulemusnäitajad saavutatakse üksikprojektide elluviimise tulemusel, siis tegemist on HMS § 88 tähenduses piiritlemata arvu juhtude reguleerimisega, ning tegevuse rakendamine toimub määruse alusel. Tehnilise abi TAT määrus on Vabariigi Valitsuse seaduse § 27 tähenduses määrus, sest sellega reguleeritakse rakenduskava korraldajate ja auditeeriva asutuse ülesannete täitmisel tekkivate kulude katmiseks toetuse andmist.

TAT kinnitatakse ministri või riigisekretäri käskkirjaga, kui toetatavate tegevuste elluviimine (toetuse saaja ülesanne) on rakendusasutuseks oleva ministeeriumi või Riigikantselei enda ülesanne sõltumata sellest, kas ministeerium või Riigikantselei teeb toetavaid tegevusi oma ametnike või töötajate abil või volitab ülesannet täitma juriidilise isiku või asutuse.

Kui käskkirjaga kinnitatavas TATs seisneb toetatav tegevus toetuse saaja poolt lõppsaajatele toetuse andmises teise ministeeriumi või Riigikantselei poolt, siis tuleb ministeeriumil või Vabariigi Valitsusel lõppsaajale TAT kehtestada määrusega juhul, kui need ei sisaldu juba rakendusasutuse käskkirjas. Nii tagatakse lõppsaajatele TAT läbipaistvus vastavalt EL finantsmäärusest ja ühissätete määrusest tuleneva usaldusväärsuse finantsjuhtimise (sound financial management) põhimõttele - ühtlasi on selline kord kooskõlas HMS § 88 nimetatud määruse andmise korraga. 

Kuna õigustloova akti andmise õigus riigisekretäril vabariigi valitsuse seaduse § 79 kohaselt puudub – on vaid lõike 7 kohaselt õigus anda käskkirju, siis eelnõus on sätestatud, et kui rakendusasutuseks on Riigikantselei, kehtestatakse meetme tingimused Vabariigi Valitsuse määrusega.

Lõigete 3 ja 4 kohaselt tuleb TAT sisaldav eelnõu kooskõlastada korraldusasutusega ja rakendusasutusega, mis kuulub § 31 lõike 2 tähenduses valdkondlikku komisjoni või selle puudumisel rakendusasutustega, kes vastutavad sama prioriteetse suuna meetmete rakendamise eest. Kui ühe prioriteetse suuna tulemuste ja eesmärkide saavutamise eest vastutab mitu rakendusasutust, siis tuleb tagada, et vastutus oleks jagatud ning et prioriteetse suuna meetmed koosmõjus panustavad prioriteetse suuna tulemustesse ja eesmärkidesse. Asjaomaste rakendusasutusega kooskõlastamine aitab vältida topeltplaneerimist ehk samade tegevuste toetamist ning tagab teiste rakendusasutuste informeerituse. 

Riigi arenguvajadused ja eesmärgid on oma olemuselt rakendusasutuste ülesed, seega ühe rakendusasutuse meede võib panustada teise ministeeriumi vastutusalas olevasse valdkondlikku eesmärki ja puudutada teise ministeeriumi vastutusala. Seega tuleb ministeeriumil jälgida, kas teise ministeeriumi poolt väljatöötatud TAT edendavad tema vastutusala valdkonda. Ministeeriumide ülesed teemad koos vastutavate ministeeriumidega on vastavalt Vabariigi Valitsuse seadusele järgmised: 
	kliima ja keskkonnahoid, säästva arengu edendamine – Keskkonnaministeerium;
	võrdsed võimaluste ning meeste ja naiste võrdõiguslikkuse edendamine – Sotsiaalministeerium;
	infoühiskonna edendamine – Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium;

regionaalareng – Siseministeerium;
	riigivalitsemine –
	Rahandusministeerium – avalik teenistuse arendamine;
	Siseministeerium – avalik kord, sisejulgeolek, kriisireguleerimine ja
	Riigikantselei – Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi elluviimine. 


Arvestades, et need ministeeriumid on ühtlasi rakendusasutuste ülesannete täitjad, siis teise rakendusasutuse õigusaktile hinnangu andmine on hõlmatud rakendusasutuse ülesandega.

Kuna eelnõu alusel kehtestatakse TAT lisaks määrusele ka ministri käskkirjaga, lepitakse kokku lepingus ja ühises tegevuskavas, milliste dokumentide kooskõlastamise korda Vabariigi Valitsuse reglemendist ei tulene, siis ühtse korra rakendamise eesmärgil sätestatakse eelnõus ühtne TAT sisaldavate eelnõude kooskõlastamise kord, mis ühtib Vabariigi Valitsuse reglemendis määrustele kohaldatava korraga.

Korraldusasutuse kooskõlastuse eesmärgiks on tagada TAT vastavus EL ja siseriiklikes õigusaktides ette nähtud tingimustele ning kindlustada partnerlusleppe ja rakenduskavaga võetud eesmärkide ja tulemuste täitmine. 

Korraldusasutusega kooskõlastamise vajadus tuleneb korraldusasutuse peamisest ülesandest - ta vastutab rakenduskava elluviimise, sealhulgas prioriteetsete suundade tulemuste saavutamise, eest tervikuna Euroopa Komisjoni ees, mistõttu tuleb TAT kooskõlastamisel saada korraldusasutuse nõusolek. Korraldusasutusega kooskõlastamine aitab avastada võimalikke süsteemseid nõuete eiramisi enne, kui süsteemseid rikkumisi[[1] Rikkumise termin on sätestatud ühissätete määruse artikli 2 punktides 26g ja 26h (04.11.13).1] avastab Euroopa Komisjon või Euroopa Kontrollikoda. Viimaste poolt avastatud rikkumised võivad ühissätete määruse artikli 144 kohaselt kaasa tuua rakenduskavas märgitud EL osaluse vähenemise.

Kui TAT õigusakti, lepingu või ühise tegevuskava korraldusasutuse ja asjaomaste rakendusasutustega kooskõlastamisel jääb ka peale arutelude üles põhimõtteline erimeelsus, siis lahendab ministeeriumide vahelise vaidluse Vabariigi Valitsusele seaduse § 101 lõike 3 kohaselt Vabariigi Valitsus. 

Lõike 5 kohaselt antakse Vabariigi Valitsusele volitus kehtestada kulude abikõlblikuks lugemise tingimused ja kord. Kuna kulu abikõlblikkuse peamised eeldused on sätestatud ühissätete määrusega ning toetuse andmise eelduste näol ei ole tegemist põhiseadusest tulenevate isikute õiguste ja vabaduste piiramisega ning sellest korrast peavad lähtuma paljud ministeeriumid, siis on sobilik kehtestada tingimused Vabariigi Valitsusel. Ühissätete määruse artikli 65 lõike 1 kohaselt tuleb liikmesriigile kehtestada abikõlblikkuse eeskirjad, kui need ei ole juba sätestatud ühissätete määruses või fondispetsiifilistes määrustes või nende määruste alusel on kehtestatud määrustes.

Lõike 6 kohaselt tuleb eelnõu § 16 alusel kinnitatud käskkirjad ja rahastamisvahendi rakendamise käskkirjad ja lepingud ning nende muudatused esitada rakendusasutusel korraldusasutusele, et avaldada need struktuurifondide veebilehel vastavalt ühissätete määruse XII punktile 3.1.2.

Eelnõu §-ga 14 nimetatakse, mida TAT määrus peab sisaldama, kui meetme või selle tegevuse raames tahetakse toetamiseks sobilikke projekte valida välja avatud taotlemise korras. Avatud taotlemist võib korraldada kindlaks tähtajaks taotluste esitamisena taotlusvooru põhiselt või määratud ajavahemikus taotluste jooksva esitamisena. 

Käesoleva paragrahviga täidetakse ühissätete määruse artikli 125 lõike 2 punktist c, koostoimes XII lisa punkti 3.1. alapunktiga 2, tulenevat kohustust, mille kohaselt peab korraldusasutus, sh rakendusasutus (TAT õigusaktiga) ja rakendusüksus (TRO-ga), andma potentsiaalsetele toetuse saajatele teada kulude abikõlblikkuse tingimused, toetuse taotluste läbivaatamise korra, menetlustähtaegade kirjelduse ning toetatavate toimingute valimise kriteeriumid.
Punkti 1 kohaselt tuleb määruses nimetada, millise meetmete nimekirjas nimetatud prioriteetne suuna meetme või selle tegevuse või tegevuskogumi rakendamiseks TAT määrus kehtestatakse. Kuna rakenduskavas analüüsitakse iga prioriteetse suuna vajalikkust, olemasolevat olukorda ja toetuse abil oodatavaid muutusi, saab taotleja vajadusel lugeda ise rakenduskavast, mis on toetuse andmise üldine taust ja suundumus. Nimetamine on vajalik tagamaks määruses nimetatud toetatavate tegevuste ja tingimuste vastavust EL ja siseriiklikes õigusaktides ette nähtud tingimustele ning nende seost partnerlusleppes ja rakenduskavas võetud eesmärkide ja tulemustega. 

Punkti 2 kohaselt tuleb TAT määruses nimetada, milliseid projekti tegevusi toetatakse ja mis on sealjuures üldine projekti toetamise eesmärk ning seos prioriteetse suuna ja meetmega. Kui toetuse andmise eesmärgiks on valdkondlikus, selle puudumisel ministeeriumi valitsemisala, arengukavas või kohaliku omavalitsuse üksuse arengukavas nimetatud eesmärk, mis ühtib rakenduskava eesmärgiga, siis on asjakohane sellisele dokumendile määruses viidata. Toetatavad tegevused peaksid olema nimetatud piisavalt täpselt ja samas vajalikul määral üldiselt, et taotlejal oleks võimalik aru saada, kuidas tema projekt võiks toetamiseks sobilik olla. 

Punkti 3 kohaselt tuleb TAT määruses viidata millise prioriteetse suuna meetme või selle tegevuse tulemuse saavutamisse peab projekt panustama ehk näidatakse ära toetatava tegevuse seos vastava prioriteetse suuna ja meetme või selle tegevusega. Millisesse tulemusse peab projekt panustama ehk mis tuleb määruses või käskkirjas sätestada, tuleneb meetmete nimekirjast ehk teisisõnu toetuse taotluses nimetatud projekti tulemusnäitaja peab ühtima meetmete nimekirjas nimetatud meetme väljundinäitajale. Määruses tuleb ära märkida, millised andmeallikad võetakse tulemuste saavutamise kontrollimisel või tõendamisel aluseks. Kui määrusega rakendatakse mitme prioriteetse suuna meedet, siis peab olema viidatud kõikidele prioriteetsete suundade meetmete või selle tegevuste tulemustele, mis on märgitud meetmete nimekirjas. Sellega tagatakse toetuse saajale arusaadavus, et projekti toetatakse lähtuvalt avalikest huvidest ehk toetatakse eelkõige konkreetseid tulemusi, mis aitavad saavutada rakenduskavas nimetatud tulemusi.

Punkti 4 kohaselt rõhutatakse, et rakendusasutusel on kohustus hinnata juba enne TAT õigusakti (riigiabi eeskirjades nimetatakse „abikava“) kehtestamist, kas õigusakti alusel antava toetuse andmine tähendab riigiabi või vähese tähtsusega abi (VTA) andmist. Kui tegemist on abikava alusel riigiabi andmisega või VTA andmisega, siis tuleb TAT õigusakti kujundamisel nende reeglitega ka arvestada, sealhulgas asjakohaste mõistetega, abi andmise välistustega, toetuse määradega, toetatavate tegevustega ning abikõlblike kuludega. Taotleja, toetuse saaja, aga ka rakendusüksus peavad olema eelnevalt teadlikud, et toetuse andmisel kohalduvad riigiabi või VTA reeglid koos nendest tulenevate piirangute ja kohustustega. Rakendusüksused peavad vastavalt konkurentsiseadusele EL õigusega reguleeritud riigiabi ja vähese tähtsusega abi andmise reeglisitiku rakendussätted on konkurentsi seaduse §-des 30−492. jälgima, et toetust antakse konkreetsele toetuse saajale riigiabi või VTA andmist reguleerivate õigusaktide kohaselt. 

Kui TAT määruse kohaselt võib olla tegemist üksikabi andmisega Euroopa Komisjoni otsuse alusel konkurentsiseaduse §-le 34¹ tähenduses, siis tuleb TAT määruses viidata konkurentsiseaduse §-le 34¹.

Riigiabina käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELTL) artikli 107 lõike 1 tähenduses antavat abi ja vähese tähtsusega antavaks abiks loetakse Euroopa Komisjoni määrus (EL) nr 1407/2013, milles käsitletakse asutamislepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 352, 24.12.2013, lk 1−8), artiklis 3 nimetatud abi.

Punkti 5 kohaselt peab TAT määruses vastavalt ühissätete määruse artiklile 70 ära märkima tegevused, mida võib teostada väljapool Eestit, kui seirekomisjon on eelnevalt need tegevused heaks kiitnud, sest eriloa puudumisel võib toetatavaid tegevusi teha vaid rakenduskava piirkonnas ehk Eestis. 

Punkti 6 kohaselt tuleb TAT määruses määratleda projektides toetatavate tegevuste abikõlblikkuse periood, mis peab jääma rakenduskava abikõlblikkuse perioodi piiresse. Lisaks tuleks seletuskirjas märkida, vastavalt meetmete nimekirjas kajastatule, kas meetme tegevusi rahastatakse siseriiklikult ka edaspidi, ja kui seda tehakse, siis tuleb viidata vastavale õigusaktile või poliitikadokumendile. Eesmärgiks on vältida hilisemaid toetuse saaja või taotleja ootusi samalaadse toetusmeetme jätkumises või vastupidi - toetuse saaja saab arvestada meetme jätkumisega näiteks programmperioodil 2021−2027 või riigisisese meetmena.

Punkti 7 kohaselt tuleb TAT määruses märkida, millised kulud toetatavate tegevuste rakendamisel ja sealjuures mis tingimustel loetakse abikõlblikuks. Kui võib eeldada, et toetatavate tegevuste raames võib teenida tulu, tuleb viidata ka puhastulu mahaarvamise korrale. 

Punkti 8 kohaselt tuleb TAT määruses nimetada toetuse minimaalne või maksimaalne osakaal abikõlblikest kuludest ning vajadusel toetuse suurim või vähim summa. Toetuse osakaalu või summa kujundamisel tuleb arvestada riigiabi reeglitest tulenevate piirangutega. See osa abikõlblikest kuludest, mida toetusega ei kaeta ehk eelnõu tähenduses omafinantseering, jääb toetuse saaja enda kanda. 

Punkti 9 alusel tuleb TAT määruses määratleda taotlejale ja partnerile esitatavad nõuded. Lisaks võib vajadusel ette näha täiendavaid nõudeid. Näiteks võib ette näha võimaluse võtta vastu taotlusi konkreetse tegevuse, piirkonna, sihtrühma või eelarve osa kohta, kui see aitab kaasa toetuse kavandatud sihtrühmale või tulemuste saavutamisele suunamisel. Samuti tuleb kehtestada selged nõuded taotlusele, et taotleja saaks esitada ammendavalt kogu vajaliku teabe projektis kavandatud tegevuste, nende maksumuse ja tulemuste kohta, mis omakorda lihtsustab toetuse andmise üle otsustamist ning vähendab puudustega taotlusi. Näiteks ERF määruse artikli 4 lõike 3 punkti d kohaselt tuleb riigiabi andmisel kontrollida, kas ettevõtja ei ole raskustes ettevõtja riigiabi reeglite tähenduses.

Punkti 10 kohaselt tuleb täpsustada, kuidas toimub taotluste esitamine ja millise aja jooksul tehakse taotluse kohta otsus. Selle aja sisse peab jääma nii taotleja, partneri ja taotluse nõuetele vastavaks tunnistamise etapp kui ka hindamise etapp ning otsusest teavitamine. Määruses tuleks ära nimetada ka see, kas taotlusi saab esitada taotlusvoorude või jooksva taotlemise korras.

Punkti 11 kohaselt peab TAT määrus sisaldama projektide hindamiskriteeriume ja hindamise korda ning selle tulemusel hinnatud projektide valikukriteeriume. Sellega tehakse taotlejale läbipaistvaks ja jälgitavaks, kuidas toimub projektide valimisprotsess ja milliseid asjaolusid projektide hindamisel arvestatakse. 

Projektide paljususe korral tuleb toetamiseks parimad projektid välja valida ühtsete tingimuste ja korra rakendamise abil, kui taotlejale ja taotlustele esitatavate nõuetele vastavuskontrolli raames parimate väljavalimine seda ei võimalda. Üldised nõuded projektide hindamisele ja valikukorrale kehtestatakse käesoleva eelnõu § 21 lõike 6 alusel antava Vabariigi Valitsuse määrusega.

Valikukorra all võib pidada silmas seda, kas projekte valitakse toetamiseks paremusjärjestuse (pingerea) alusel või hindamiskriteeriumi miinimumnõudele või hindepunkti lävendile vastamise tuvastamise teel. 

Hindamiskorras määratakse vähemalt igale hindamiskriteeriumile selle osatähtsus ja hindepunktide skaala, mis asjaolusid tuleb hindepunkti andmisel arvestada ning kui põhjalikult tuleb hindepunkti andmisel täiendavalt selgitada hindepunkti valikut. TAT määruses võib näha ette, et eelistatakse projekti, millel on suurem omafinantseeringu määr, mille kohta on taotlus esitatud varem, mis valitakse välja liisu heitmisel või mis vastab TAT määruses või metoodikas nimetatud muule kriteeriumile.

Toetatavate tegevuste ja projektide valiku- ja hindamiskriteeriumite kavandamisel peab arvestama ühissätete määruse artiklites 7 ja 8 sätestatud nõudeid: kriteeriumid peavad olema mittediskrimineerivad ja läbipaistvad ning toetama meeste ja naiste võrdõiguslikkust. Samuti tuleb jälgida, et toetatavate tegevuste rahastamisel edendatakse keskkonnakaitse nõudeid, ressursitõhusust, kliimamuutuste leevendamist ja nendega kohanemist, vastupidavust katastroofidele ning riskiennetust ja ‑juhtimist, et tagada vastupidavus kliimamuutustele ja katastroofidele.

Punkti 12 kohaselt tuleb määruses reguleerida, kuidas toimub taotluse rahuldamisest ja rahuldamata jätmisest teavitamine. Korra kujundamisel arvestatakse, kas taotlejal tuleb või on võimalus esitada taotlus registri vahendusel või esitatakse taotlus elektrooniliselt digiallkirjastatult või paberkandjal omakäeliselt allkirjastatuna. Kui taotlus esitatakse registri kaudu, siis toimub otsusest teavitamine samuti registris. Ühissätete määruse ja selle kohta Euroopa Komisjoni pool antud selgitusjuhiste kohaselt võib taotlemine toimuda ka registri väliselt, kuid toetuse saajal peab olema võimalik esitada kogu info registri vahendusel.

Punkti 13 kohaselt tuleb määruses märkida, milline on TRO muutmise tingimused ja kord. Korra all peetakse silmas näiteks kui sagedasti saab muutmise avaldust esitada ja millistel juhtudel peab projekti muutmiseks rakendusüksuse loa saama või võib projekti muuta toetuse saaja ise ilma rakendusüksusega kooskõlastamata või piisab vaid rakendusüksuse teavitamisest. TRO muutmise alused sätestatakse eelnõu § 21 lõike 6 alusel antavas määruses. 

TROd muudetakse vaid siis, kui muutmise tulemusel tagatakse projektis kavandatud eesmärkide ja tulemuste saavutamine proportsionaalselt toetuse mahuga. Seega TROd võib muuta, kui TROs nimetatud projekti eesmärk ei muutu ja muudetakse projekti tegevuse ulatust või lisatakse täiendav toetatav tegevus või muudetakse toetuse ja omafinantseeringu summasid või nende osakaale abikõlblikest kuludest. Muuta võib ka projekti abikõlblikkuse perioodi, arvestades TAT määruses nimetatud piiraegasid või kulude hüvitamise viisi (näiteks minnakse üle lihtsustatud kuluarvestuse- ja hüvitamismetoodikale ühissätete määruse artikli 67 lõike 1 punktide b−d või artiklis 68 või ESF-määruse artikli 14 tähenduses). 

Vabariigi Valitsuse määruses nähakse ette ka piirangud avatud taotlemise teel toetatud projektidele toetuse juurde andmiseks. Sellise korra edaspidi valitsuse määruse tasandil sätestamine annab võimaluse kiiremini muuta piiranguid, et suunata toetus projektidele, kui see on vajalik rakenduskava tulemuste saavutamiseks. 

Punkti 14 kohaselt peavad tingimused hõlmama koondit toetuse saaja kohustustest ja õigustest, sest reeglina lähtub toetuse saaja vaid määrusest. Seega tuleb määruses eelnõus nimetatud toetuse saaja kohustustele viidata või määruses need uuesti üle nimetada. Kui määrusest peavad juhinduma peamiselt erasektori toetuse saajad, siis tuleks toetuse saaja kohustused pigem üle kirjutada määrusesse.
Samuti tuleb määruses nimetada vastava menetlusetapi juures menetluse juures toetuse saaja õigused: õigus saada teavet tema suhtes tehtud otsuste ja toimingute kohta, saada rakendusüksuselt selgitusi ja nõu reeglite  järgimiseks, õigus esitada täiendavat teavet puuduste ilmnemisel, õigus taotleda TRO muutmist, õigus loobuda toetuse kasutamisest, õigus vaidlustada tema suhtes tehtud otsust või toimingut, kui sellega on rikutud tema õigusi.

Osad toetuse saaja kohustused kohalduvad ka partnerile, kuid arvestades, et rakendusüksuse ees on vastutav vaid toetuse saaja, siis kohustuse rikkumisel adresseeritakse FKO toetuse saajale ka siis, kui FKO aluseks on partneri poolt nõuete eiramine või kohustuse mittetäitmine.

Punkti 15 kohaselt tuleb määruses täpsustada või taasesitada, milline on projekti elluviimise kohta esitatava teabe, dokumentide ja aruannete esitamise kord. Määruses võib ette näha üldised nõuded ja sätestada, et konkreetsele projektile tuleb määrata korra üksikasjad TROs.

Punkti 16 kohaselt tuleb kujundada riigihankedokumentide kontrollimise kord. Sellise korra kehtestamine on vajalik, sest riigihankemenetluse korrektsusel on suur mõju kulude abikõlblikkusele ja toetuse saamisele. Selleks, et ennetada hankemenetluse nõuete eiramisi,  tuleb vastavalt riskiastmele kontrollida hankedokumente võimalikult vara. Korda on võimalik kujundada nii, et hankedokumente kontrollitakse enne taotluse rahuldamist, peale taotluse rahuldamist hankemenetluse läbiviimisel või maksetaotluse või ettemakse kasutamise aruande esitamisel. Korra sätestamisel tuleb viidata sellele, et eelnõu kohaselt kontrollib korraldusasutus riigihankeid alates riigihanke piirmäärast. Säte hõlmab ka kohustust määratleda määruses hankedokumentide kontrollimise kord, kui tegemist ei ole riigihankemenetlusega ja tuleb tõendada RHS §-le 3 vastavust. 

Punkti 17 kohaselt, kui kompetentsikeskus on määratud, tuleb TAT määruses sätestada, kas taotleja, partner ja toetuse saaja on kohustatud hanked korraldama kompetentsikeskuse kaudu, või on see neil võimalusena. Kohustus hankida kompetentsikeskuse kaudu selgub eelnevalt läbiviidud riskide hindamise tulemusest, arvestades muuhulgas auditite ja kontrollide tulemusi riigihangete läbiviimise korrektsuse kohta. 

Punkti 18 kohaselt tuleb TATs märkida, kas ja millisel juhul makstakse toetust ühissätete määruse kohaselt kuludokumentide või kulude lihtsustatud hüvitamisviisi alusel. Samuti tuleb määratleda, kas võimaldatakse toetuse maksmist ettemaksena ning täpsustada toetuse maksmise kord: tähtajad, maksetaotluste esitamise sagedus ja sellega koos esitatavad dokumendid ning lõppmakse suurus, mis määratletakse protsendina toetuse mahust. Lõppmakse suuruse määramine on vajalik, et tagada hõlpsasti tasaarvelduse korras finantskorrektsioonist tuleneva tagasinõude täitmine. Lõppmakse vähim suurus sätestatakse eelnõu § 29 lõike 9 alusel antavas määruses. Analoogne kord kehtib ühissätete määruse kohaselt ka liikmesriigile Euroopa Komisjoni poolt liikmesriigile tehtavate maksete puhul.
Punkti 19 kohaselt tuleb TAT määruses märkida ära, kas vaideorgan on rakendusasutus või rakendusüksus ja kellele tuleb vaie esitada, kui vaideorgan on rakendusasutus, st kas vaie tuleb esitada läbi rakendusüksuse või tuleb esitada otse rakendusasutusele. Kuigi otsuses (haldusaktis) peab ära märkima vaidlustamise korra, kui tegemist on haldusvälise adressaadiga, siis üldise informeerimise ja selguse eesmärgil, tuleks vaiete lahendaja juba määruses nimetada.

Punkti 20 kohaselt määratletakse, kuidas toimub konkreetse määruse alusel rakendusüksusele dokumentide üleandmine, kui rakendusüksus on valmis dokumente hoiule võtma. 

Eelnõu §-ga 15 reguleeritakse investeeringute kava (edaspidi kava) alusel toetuse andmist, mis erineb avatud taotlemise teel toetuse andmisest selle poolest, et toetatavad projektid peab enne lõpliku toetuse andmise otsust heaks kiitma ka Vabariigi Valitsus. 

Lõigetega 1 ja 4 reguleeritakse kava koostamist ja kinnitamist. Lõike 1 kohaselt esitab Vabariigi Valituse otsuse eelnõu rakendusasutus, mis tähendab seda, et rakendusasutus korraldab kavasse arvatavate projektide valimise või nimetamise. Projektide valimine või kavasse nimetamine toimub vastavalt TAT määruses nimetatud korrale. Projektide nimetamine on asjakohane muuhulgas juhul, kui rahastatakse vaid ministeeriumide või nende allasustuste projekte ja projektide vajalikkuse on Vabariigi Valitsus heaks kiitnud juba arengukavas http://valitsus.ee/et/valitsus/arengukavad" http://valitsus.ee/et/valitsus/arengukavad  või selle rakendusplaanis http://valitsus.ee/et/valitsus/arengukavad/transport" http://valitsus.ee/et/valitsus/arengukavad/transport . Rakendusasutuse poolt Vabariigi Valitsusele esitatav eelnõu sisaldab vaid kavasse arvatavaid projekte.

Lõikes 4 nimetatakse andmed või asjaolud, mis tingimata peavad olema kavas nimetatud. Kava sisaldab eelkõige ülevaadet toetatavatest projektidest, sh nende toetamise mahtudest ja elluviimise aegadest ning oodatavatest tulemustest. Kavas tuuakse välja ka investeeringu objektide edasise kasutuse püsikulu suurus ja nende kulude katmise allikad objekti sihipärase kasutamise perioodi jooksul, et tagada Vabariigi Valitsusele ülevaade võimalikest riigieelarvet mõjutada võivatest kuludest tulevikus. Projekti eesmärgi sõnastamine on vajalik, et anda infot investeeringuobjekti kasutuse eesmärgist.  

Täiendavate püsikulude hinnanguline suurus ja katmise allikad tuleb investeeringute kavas näidata vältimaks olukorda, mil investeeringuobjekti valmisehitamise, rajamise või hankimise järel selgub ootamatult, et selle edasise kasutuse tagamiseks ja jätkusuutlikuks ülalpidamiseks ei ole  vahendeid kavandatud piisavas mahus. 

Projekti abikõlblikkuse periood ei näita ära täpset tegevuste ajakava. Selleks, et oleks teada, millal projekti täpsemalt ellu viima hakatakse, tuleb kavasse märkida ka eeldatav projekti rakendamise aeg. Tegemist on ühe abinõuga, mis aitab pidada silma peal, kas projekti elluviimine püsib kavandatud ajakavas ja kas projekti tegevused jõutakse projekti abikõlblikkuse perioodil ära teha. 

Lisaks võib TAT määruses näha ette muid andmeid, mida peetakse vajalikuks kavas ära märkida.

Lõigetega 2 ja 3 nähakse ette, mida peab TAT määrus sisaldama. Määruse koostamisel lähtutakse eelnõu §-st 14 ning täiendavalt tuleb määruses reguleerida kava koostamist ja selle muutmist.

Kava koostamise juures toetuse taotlemisega normitehniliselt veel tegemist ei ole. Kava koostamisel taotletakse kavasse arvamist ehk kava koostamise juures saab rääkida eeltaotluste või kavasse arvamise ettepanekute menetlemisest. Kui kavasse nimetatakse projektid, mis on eelnevalt kinnitatud arengukavas või selle rakendusplaanis, siis kavasse arvamise ettepaneku või eeltaotluse olemasolu ei ole vajalik. Kui projekt on kavasse arvatud, saab alles esitada eelnõu tähenduses toetuse taotluse. 

Taotluste menetlemisele seatavaid nõudeid, mis nähakse ette eelnõu § 21 lõike 6 alusel antavas määruses, tuleb kasutada analoogia korras juba kava koostamise juures. Näiteks reeglina toimub projektide hindamine just kava koostamise, mitte toetuse taotluste menetlemise etapis. 

Punkti 1 kohaselt tuleb TAT määruses reguleerida täiendavalt kava koostamise korda, mis erineb toetuse taotlemise korrast. 

Kava koostamise korras võib ette näha projektide konkureerimise teel valimise või projektide nimetamise tingimused. Projektide nimetamine on asjakohane muuhulgas juhul, kui rahastatakse vaid ministeeriumide või nende allasustuste projekte ja projektide vajalikkuse on Vabariigi Valitsus heaks kiitnud arengukavas http://valitsus.ee/et/valitsus/arengukavad" http://valitsus.ee/et/valitsus/arengukavad  või selle rakendusplaanis http://valitsus.ee/et/valitsus/arengukavad/transport" http://valitsus.ee/et/valitsus/arengukavad/transport . 

Projektide valimisel peab projekte hindama ühetaoliselt ning vähemalt sellise põhjalikkusega, mille kohaselt võib järeldada, et projekt aitab panustada meetme või selle tegevuse tulemustesse ja eesmärki. Reeglina toimub projektide hindamiskriteeriumidele vastavuse hindamine kava koostamise menetluses, mistõttu projekte taotluste menetlemise juures enam ei hinnata. Taotluste menetlemisel kontrollitakse, kas nõutud finants- ja keskkonna mõjude analüüsid, ehitus- ja kasutusload, omafinantseering, on olemas ning TROs määratakse kava piiridesse jääv täpsem toetuse summa ja osakaal abikõlblikest kuludest ning projekti elluviimise ja toetuse maksmise ajakava.

Projektide nimetamisel ei pea projekte hindama hindamiskomisjon, kuid rakendusasutus peab tagama siiski selle, et projektide tulemus panustab meetme või meetme tegevuse tulemusse ja eesmärki. 

Punkti 2 kohaselt tuleb määruses nimetada, kuidas toimub kavasse mitte pääsenutele sellest  teatamine, sest kavasse mittepääsenute jaoks on tegemist HMS tähenduses lõpliku otsusega. Kavasse pääsejad saavad kavasse pääsemisest, kui positiivsest otsusest, teada Riigi Teataja vahendusel. Hea tava kohaselt võib rakendusasutus teavitada rakenduskavasse pääsejaid meili teel, milles viidatakse Riigi Teataja lingile. Vabariigi Valitsuse otsus on sisuliselt eelhaldusakt, sest  kavasse pääsejatel tuleb esitada rakendusüksusele veel toetuse taotlus.

Punkti 3 kohaselt tuleb määruses märkida ära ka see, et millise tegevuse rakendamisel loetakse, et projekti on hakatud ellu viima, sest kavasse arvatud projektide elluviimise periood on eeldatav ning ei kajasta tegelikku elluviimisega alustamist.

Punkti 4 kohaselt tuleb määruses lisaks TRO muutmise korrale sätestada ka investeeringute kava muutmise, sealhulgas toetuse suurendamise, tingimused ja kord. Enam tähelepanu tuleb pöörata investeeringute kava muutmise tingimuste ja korra sisustamisele, sest senise praktika kohaselt on olnud see senistes määrustes napp. On esinenud olukordi, kus seetõttu on veninud kava muutmine vajalikul moel ja ajaplaanis, kuna eelnevalt peab muutma määrust. 

Toetuse juurde andmist tuleb kava puhul eraldi reguleerida. Eraldi korra rakendusasutusele kujundada jätmine on õigustatud, sest kava alusel antakse toetust vähesele hulgale avaliku sektori projektidele. Rakendusasutus arvestab toetuse juurdeandmise korra sätestamisel rakenduskava eesmärkide täitmise võimalikkust ja meetmes kohustustega katmata ehk vabade vahendite olemasolu ning toetuse saaja enda võimalusi. Võrdse kohtlemise põhimõtet ei rikuta, kui projektile toetuse juurdeandmine on põhjendatud eelkõige avalikes huvides.

Lõikega 5 selgitatakse, mida peetakse silmas täiendavate püsikulude all. Juhinduda tuleb riigieelarve seaduse § 60 tähenduses lubatud täiendavatest kohustuste võtmise lagedest. Uue riigieelarve seaduse seletuskirjas on selgitatud järgmiselt: “Riigiasutuste põhitegevuste mõistlikuks ja säästlikumaks juhtimiseks on oluline võimaldada neil sõlmida mitmeaastaseid lepinguid esemete või teenuste ostmiseks (nt rendilepingud, kodanikuühendustest koostööpartneritega sõlmitavad lepingud tegevus- ja projektitoetusteks, tarkvarahoolduslepingud jm). Samas ei tohiks kohustuste võtmine järgnevate aastate eelarvete arvel moodustada enamust riigiasutuste vastavate aastate kululagedest, sest selliselt väheneks paindlikkus suunata kulueelarvet muude tegevuste katteks või vähendada vastavat kulu. Uue RES-i kohaselt võib riigiasutus võtta rahalisi kohustusi  eelseisvateks eelarveaastakse tingimusel, et eelseisval eelarveaastal täitmisele kuuluvate ministeeriumi valitsemisala rahaliste kohustuste maht  ei ületa 50 protsenti ministeeriumi valitsemisala vastava eelseisva eelarveaasta kululae piirmääraga vahenditest. Piirang hõlmab ka lepinguid, mis sõlmitakse riigieelarvelise toetuse andja ja toetuse saaja vahel. Erandkorras võib riigiasutus võtta eelpool nimetatud  rahalisi kohustusi suuremas ulatuses kui 50%, kui vastava loa annab rahandusministri ettepanekul Vabariigi Valitsus, kuid ka sellisel juhul mitte suuremas ulatuses kui 80% ministeeriumi valitsemisala vastava eelseisva eelarveaasta kululae piirmääraga vahenditest. Loa suuremas ulatuses lepingute sõlmimiseks saab anda Riigikogu riigieelarvega.“ Riigieelarve seaduse seletuskiri, vt esimene link. Kättesaadav: http://www.riigikogu.ee/index.php?op=ems&page=eelnou&eid=1ee475fd-4e39-47a8-b9c8-95288c8b92fe&" http://www.riigikogu.ee/index.php?op=ems&page=eelnou&eid=1ee475fd-4e39-47a8-b9c8-95288c8b92fe& 

Lõikega 6 antakse ka rakendusasutusele õigused kavasse arvamise ettepanekus esitatud teabe tegelikkusele vastamise kontrollimiseks.

Lõike 7 kohaselt tuleb kavasse arvamise ettepaneku tegijat teavitada, kui tema projekti kavasse ei arvata, kuna see on ettepaneku tegija jaoks lõplik otsus. Kui kavasse ei pääsenud eraõiguslikud või avalik-õiguslik juriidilised isikud, koostab rakendusasutus kavast väljajäämise otsuse (haldusakti). Seda ka siis, kui projekt on arvatud kava eelnõusse, kuid Vabariigi Valitsus projekti kavasse ei arva. 

Vabariigi Valitsus kinnitab kavasse pääsenud projektid. Projektide kohta, mis kavasse ei pääse, teeb lõpliku otsuse rakendusasutus. Kui Vabariigi Valitsuse protokollilise otsusega otsustatakse, et eelnõus nimetatud projekti kavasse ei arvata, siis teeb eelnõu kohaselt kavasse mittepääsemise otsuse rakendusasutus, võttes arvesse Vabariigi Valitsuse protokollilise otsuses nimetatud põhjendused. Kui ilmnevad uued asjaolud, mis Vabariigi Valitsuse menetluse ajal ei olnud teada või ei saadud arvesse võtta, on rakendusasutusel õigus uuendada menetlust ja saata eelnõu uuesti Vabariigi Valitsusele otsustamiseks.

Kavasse pääsemise menetlus on mitmeetapiline - tuleb võtta arvesse erinevate organite otsuseid – rakendusasutuse moodustatud projektide hindajate komisjoni poolt tehtud projektide valiku peab heaks kiitma ka Vabariigi Valitsus - need otsused on haldusesisesed otsused. Kavas olevale projektile toetuse andmine sõltub veel rakendusüksuses toimuvast taotluse menetluse tulemusest.  

Lõike 8 kohaselt nimetatakse juhud, kus antakse rakendusasutusele õigus kinnitada investeeringute projektide nimekiri. Tegemist on juhtudega, kus Vabariigi Valitsuse heakskiit ei ole vajalik ehk projektide rahastamise valik on ministeeriumi vastutusalas. Näiteks kui meetme tegevuse eesmärk on riigile kuuluvate turbarabade korrastamine ja toetuse saajaks täidesaatva riigivõimu asutus, millisel juhul ei ole vaja saada täiendavalt Vabariigi Valitsuse heakskiitu sobivate turbarabade valikule. Samuti ei peaks Vabariigi Valitsuse kinnitama veel kord projektide nimekirja, mis sisaldub juba valdkonna arengukava rakendusplaanis, näiteks teehoiukavas - millisel juhul on sobilik, kui vastavalt TATs nimetatud projektide valikutingimustele ja -korrale kinnitab projektide rahastamisjärjekorra rakendusasutus. 

Eelnõu § 16 lõikega 1 nimetatakse, mis tuleb TAT käskkirjas kehtestada. Kuna käskkirjaga kinnitatavad tingimused on vaadeldavad projektina, siis hõlmab käesolev säte TAT määrusele kohalduvaid sätteid, välja arvatud sätteid, mis puudutavad toetuse taotlemist, sest taotlemist § 16 all ei toimu, ja üksikprojekti elluviimise kajastamisele ette nähtud nõudeid. Toetavate tegevuste elluviija, kes eelnõu § 2 punktis 9 kohaselt on käsitletav toetuse saajana, võib toetavate tegevuste rakendamisse kaasata ka partnereid. Uudsena tuleb käskkirja eelarves kajastada ka mittetoetavate kulude maksumus, mis on vajalik, sest kogu projekti eelarve ehk kogu ülesande täitmise maksumus peaks olema läbipaistev ja seega sisalduma käskkirjas – nii on ülesande täitjale teada, millistel tingimustel tuleb ülesannet täita ja millise summaga tuleb arvestada. Toetusest mittehüvitatavate kulude maksumuse teadmine on vajalik ka selleks, et kui tegevustega teenitakse puhastulu, siis mitteabikõlblike kulude arvelt teenitud puhastulu võib mõjutada abikõlblike kulude eelarvet.

Lõikega 2 nähakse ette võimalus määrata käskkirjas § 16 lõikes 1 nimetatud tingimused toetavale tegevusele või mitmele toetatavale tegevusele, kui nad üksi või koos vastavad projekti tunnustele. Mitme projektina määratlemine on vajalik näiteks juhul, kui tahetakse anda toetust ühissätete määruse artikli 67 lõike 1 punkti c tähenduses ühekordse summana (lump sum), mille puhul on projektile antava toetuse ülempiiriks 100 000 eurot. 

Lõikega 3 nähakse ette erisus juhuks, kui toetatavate tegevuste elluviijaks on ministeerium ja toetatavaks tegevuseks on toetatavate tegevuste elluviija poolt lõppsaajatele toetuse andmine (vahendamine). Sellisel juhul tuleb rakendusasutusel kehtestada, millistel tingimustel toetust lõppsaajatele antakse, selleks et tagada lõppsaajatele TAT läbipaistvus. Lõppsaajatele tuleb TAT kehtestada eraldi määrusega juhul, kui käskkiri ei sisalda TAT lõppsaajatele, kuid ka sel juhul tuleb arvestades käskkirjas rakendusasutuse poolt ettemääratud raamtingimusi. 

Kui käskkiri reguleerib lõppsaaja kui kolmanda isiku õigusi ja kohustusi, siis tuleb HMS § 101 mõtte kohaselt selline õigusakt avaldada Riigi Teatajas, koostoimes käesoleva paragrahvi lõikega 6.

Lõigete 4 ja 5 kohaselt, kui rakendusasutus annab toetatavate tegevuste ülesande täitmise juriidilisele isikule või asutusele (elluviijale), võib ülesande täitmise üksikasju, mida käskkiri või eelnõu ja selle alusel antud määrused ei sisalda, näha ette halduslepingus. Lepingu täitmise üle teeb järelevalvet rakendusasutus. Korraldusasutus ja rakendusüksus teevad kontrolle eelnõu § 40 tähenduses, mis ei välista aga halduslepingus sätestatud arvesse võtmast, kui antakse hinnang ülesande täitmise või kulude abikõlblikkuse kohta.

Eelnõu § 2 lõike 9 kohaselt on toetatavate tegevuste elluviija puhul tegemist toetuse saajaga, seega üleantav ülesanne on toetuse saaja ülesanne, mitte rakendusasutuse ülesanne. See, mida volitatud isik teha võib ja millise summa ulatuses, on kirjas § 16 lg 1 alusel antavas käskkirjas. Lepingus viidatakse käskkirjale, mis sisaldab ülesande sisu ja tingimusi ning kulude hüvitamise tingimusi ja korda. 

Kui toetatavaks tegevuseks on toetatava tegevuse elluviija poolt toetuse vahendamine lõppsaajatele, sealhulgas, kui sisuliselt toetuse saaja tegevus seisneb avatud taotlusvooru alusel toetuse andmises, siis tuleb tagada, ka see, et toetuse saaja vastutab toetuse tingimuste kohase andmise eest ning sealhulgas vastutab aluseta antud toetuse meetme  või meetme tegevuse eelarve arvestusse tagastamise eest.

Lõikega 6 kohustatakse TAT käskkirja kooskõlastamiseks esitamisel lisama juurde seletuskirja, mis võimaldab käskkirjaga kinnitatavaid TATi struktureerida nii, et käskkiri ei sisalda toetatavate tegevuste ja nende eesmärkide pikka põhjendust, mis on olemuselt seletuskirja osa. Erikorra sätestamine on vajalik, sest TAT käskkirja eelnõu juurde reeglina seni seletuskirja ei esitata, kuna puudub õigusaktist tulenev kohustus, ja vastavad põhjendused on käskkirjas endas, mis muutis käskkirjast toetatavate tegevustest arusaamise kohmakaks ja ebaselgeks – eesmärgid ja nende saavutamiseks kavandatavad tegevused on läbisegi või tegevust ennast märgitakse kui eesmärki. Muudatuste eelnõu kooskõlastamiseks esitamisel kohustatakse samuti lisama selgituskiri, et oleks hõlpsamini aru saada, milliseid käskkirja punkte muuta kavatsetakse ja miks muudetakse. Senine praktika on näidanud, et vaid üksikud ministeeriumid esitavad käskkirja muudatuste kooskõlastamisel ka muutatuste kohta selgitused. Käskkirja muutmiseelnõu seletuskirjas tuleks kirjeldada käskkirja senist täitmist, muudatuste sisu ja vajalikkust, mõju meetme või meetme tegevuse tulemuste täitmisele ning eelarve muutmisel katteallikaid.

Eelnõu § 17 antakse volitused juhuks, kui kasutatakse võimalust viia osa rakenduskavas seatud eesmärkidest ja tulemustest ellu ühissätete määruse tähenduses ühise tegevuskava (ÜTK)  (Joint Action Plan - JAP) alusel. ÜTK eesmärgiks on võimaldada teatud aja jooksul rakendada väga konkreetset eesmärki teenivaid järjepidevaid tegevusi või teenuseid.  Ühissätete määruse artikli 104 lõike 1 kohaselt võib ÜTK elluviija ehk toetuse saaja olla avalik–õiguslik isik. 

Lõike 1 kohaselt kavandab ÜTK rakendusasutus või ta teeb seda koostöös tema poolt volitatud või määratud ÜTK elluviijaga kui toetuse saajaga. Korraldusasutus hindab, kas ÜTK on kooskõlas rakenduskavaga ja õigusaktidega. ÜTK taotluse korraldusasutuse poolt EK-le kinnitamiseks esitamine on tehniline toiming, seega korraldusasutus esitab selle EK-le sõltumata sellest, kes on ÜTKs ÜTK elluviijaks. Sellise korraga hoiab korraldusasutus silma peal ÜTK nõuetekohasel koostamisel.  

Lõike 2 kohaselt moodustab korraldusasutuse juht või korraldusasutuse nõusolekul rakendusasutuse juht juhtkomitee kooskõlas ühissätete määruse artikliga 108 ja määrab juhtkomitee esimehe. Kuna ÜTK eelnõus kirjeldatakse asutatava juhtkomitee koosseis ja töökord, siis korraldusasutus saab oma nõusoleku juhtkomitee asutamiseks anda kavandi kooskõlastamise kirjaga. Kui EK on ÜTK taotluse heaks kiitnud, siis ÜTK rakendamise edenemist jälgib juhtkomitee. Rakendusüksus teeb ÜTKs märgitud toetuse saajale toetuse makseid juhtkomitee heakskiidul. Toetuse maksmise eeldusteks on ühissätete määruse kohaselt vaid ÜTKs nimetatud tulemusnäitajate saavutamine, ühtlasi on ka nimetatud asjaolud kontrolli ja auditeerimisobjektiks. Juhtkomitee kiidab heaks ka ÜTK muutmise vajaduse enne muutmisettepaneku korraldusasutuse poolt EKle esitamist. Rakendusasutus peab esitama vastavalt ühissätete määruse artiklile 108 lõikele 1 korraldusasutusele juhtkomitee tööst ja ÜTK elluviimise kohta ülevaateid, mille põhjal saab korraldusasutus esitada ÜTK rakendamise edenemise ülevaateid rakenduskava seirekomisjonile, va juhul, kui korraldusasutus on asutanud juhtkomitee ja juhib selle tööd.

Eelnõu §-s 18  reguleeritakse toetuse andmist rahastamisvahendile.
Rahastamisvahendit võib toetada lisaks ERFile ka ÜFist ja ESFist. EL finantsmääruse artikli 2 punkti p kohaselt on rahastamisvahend liidu meede, millega antakse liidu eelarvest liidu ühe või mitme konkreetse poliitikaeesmärgi saavutamiseks täiendavuse põhimõttel rahalist toetust. Sellised vahendid võivad olla omakapitali- või kvaasiomakapitali investeeringute, laenu, tagatise või muu riskijagamisvahendi vormis, mida võidakse vajaduse korral kombineerida toetusega.
Lõike 1 kohaselt pannakse rakendusasutusele ühissätete määrusest tulenev kohustus viia läbi eelhindmine rahastamisvahendi kaudu toetuse andmiseks. Eelhindamisega tuvastatakse turutõrge või investeerimisvajadus, mis on rahastamisvahendi ja selle toote kujundamise ja rahastamise aluseks. Samuti võib korraldusasutus viia läbi eelhindamise, näiteks kui ta on ise rahastamisvahendi rakendaja või ta peab vajalikuks viia läbi täiendav eelhindamine või teeb ta seda kokkuleppel rakendusasutusega ise.
Lõigete 2 ja 3 kohaselt tuleb rakendusasutusel sõlmida rahastamisvahendi rakendajaga, kes ei ole riigiasutus, rahastamisleping, mis peab sisaldama vähemalt ühissätete määruses sätestatud tingimusi. Rakendusasutus teostab haldusjärelevalvet rahastamisvahendi rakendajaga sõlmitud lepingu täitmise üle ja sealjuures toetub ta eelnõu §-de 40 ja 41 kohaste kontrollidele nõuete esitamisel, milline tingimus tuleb lisada rahastamisvahendi rakendajaga sõlmitavasse lepingusse.
Lõike 4 kohaselt tuleb rahastamisvahendi rakendamise tingimused kinnitada ministri käskkirjaga, kui korraldusasutus, rakendusasutus või rakendusüksus on rahastamisvahendi rakendaja. Kuna korraldusasutuse ülesandeid võib ühissätete määruse artikli 123 lõike 6 kohaselt volitada täitmiseks vahendusasutustele, siis võivad ka rakendusasutused ja rakendusüksused olla ühissätete määruse artikli 38 lõike 4 punkti c tähenduses rahastamisvahendi rakendajatena laenu ja käenduse andjad.
Lõike 5 kohaselt antakse rakendusasutusele volitus anda rahastamislepinguga rahastamisvahendi rakendajale volitus määratleda täpsemalt rahastamisvahendi toote (näiteks laenu, käenduse) andmise tingimusi, määrates lepingus, millises ulatuses võib rahastamisvahendi rakendaja ise täpsustavaid tingimusi seada.
Lõike 6 kohaselt tuleb rahastamisvahendi rakendajaga sõlmitava lepingu ja antava käskkirja eelnõu kooskõlastamisel esitada ka eelhindamise tulemusi kajastav dokument, selleks et veenduda rahastamisvahendi vajalikkuses.

Eelnõu §-ga 19 reguleeritakse ühissätete määruse tähenduses rahastamisvahendisse tagasilaekuvate vahendite kasutamist. Vastavalt ühissätete määrusele tuleb tagasilaekunud (kohustuste alt vabanenud või tagasi makstud toetus ja intressid) vahendid suunata, kas samasse või mõnda teise rakenduskava eesmärkidega kooskõlas olevasse rahastamisvahendisse või anda hoopis tagastamatu toetuse vormis.
Lõikes 1 määratletakse, et kuni programmperioodi lõpuni ehk 2023. aasta 31. detsembrini otsustab rakendusasutus rahastamisvahendi rakendamise üle. Ühissätete määruse artikli 43 lõike 2 ja artikli 44 lõike 1 kohaselt tuleb rahastamisvahendile antud toetust, tagasi laekunud vahendit ja sellelt saadavat tulu, kasumit või muud sissetulekut kasutada rahastamisvahendi vormis kuni programmperioodi lõpuni. 
Lõike 2 kohaselt tuleb rahastamisvahendisse pärast programmperioodi lõppu kaheksa aasta jooksul tagasilaekuvad vahendeid, sh rahastamisvahendi rakendamisel saadud intressid, millest on maha arvatud abikõlblikud kulud, kasutada ühissätete määruse artikli 45 kohaselt rakenduskavas nimetatud eesmärkidel nii toetuse kui ka rahastamisvahendina. Sellise korraga tagatakse ühissätete määrusest tulenev nõude täitmine. Millises prioriteetses suunas ja millises vormis (rahastamisvahend või toetus) vahendeid kasutada, otsustab Vabariigi Valitsus rahandusministeeriumi ettepanekul, kuna ka rakenduskava kinnitab valitsus. Valituse otsuse eelnõu valmistab ette korraldusasutus koostöös rakendusasutusega. Vahendite kasutamine toimub siseriiklike sätete kohaselt, kuid nimetatud valitsuse otsus oleks eelotsuseks muus seaduses ettenähtud otsusele. Pärast  kaheksat aastat kasutatakse vahendeid vaid muudes õigusaktides sätestatud korras. 
Lõike 3 kohaselt jälgib Rahandusministeerium lõikes 2 nimetatud otsuse täitmist vastavalt rahandusministri määrusega kehtestatud korrale ning annab Euroopa Komisjonile tema nõudmisel aru vahendite rakenduskava kohasest kasutamisest.

Eelnõu §-s 20 sätestatakse tingimused toetuse andmiseks tehnilise abina. Eelnõu §-des 6–9 nimetatud toetuse andmise korraldajatele ja §-s 11 nimetatud auditeerivale asutusele (administratsioonile) nähakse ülesannete täitmiseks tehnilise abi vahendite summad ette riigieelarves. Toetuse protsent saab tehnilises abis olema nagu seni 85% abikõlblikest kuludest. Kui rakendusüksus on juriidiline isik, tuleb meetmete rakendusasutustel planeerida tehnilise abi omafinantseeringu ja mitteabikõlblike kulude kattevahendid endi eelarves või rakendusüksuse enda eelarves, kui rakendusüksus on riigiasutus. Eraldatavate vahendite summa kujuneb rakendusüksusega läbirääkimiste teel. Tehnilises abis toetuse taotlemist § 14 ja § 15 tähenduses ei toimu, sest tegemist on rakenduskava elluviimisperioodil, arvestades n+3 reeglit aastatel 2014−2023, ülesannete täitmise rahastamisega. Rahandusministeerium kui tehnilise abi meetme rakendusasutus jälgib riigieelarve koostamise protsessis ja toetuse andmise infosüsteemis, et rakenduskavaga ettenähtud vahendeid ei planeerite ega kasutata rohkem kui programmperioodil rakenduskavaga on lubatud kasutada. Rahandusminister kui tehnilise abi meetme rakendusasutuse juht kehtestab täpsemad tehnilise abi andmise tingimused ja korra kooskõlas ühissätete määruse artiklitega 59 ja 119. 

4. jagu
Taotluse menetlemine ja taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamine
Eelnõu § 21 lõikega 1 kehtestatakse toetuse taotlemise üldised alused, mille kohaselt tuleb taotlus esitada TAT määruses sätestatud nõuete ja tingimuste kohaselt. Toetuse taotlemine on siiski võimalus. 4. jaos sätestatut võib rakendada ka eelnõu § 15 lõike 3 kohaselt investeeringute kava koostamiseks.
Lõikega 2 nimetatakse taotleja kohustused, kui ta on taotluse esitanud. Eelkõige peab taotleja ise tõendama, et tema ja kaasatud partner või partnerid vastavad TAT määruses nõutud tingimustele. Taotluses on oluline kirjeldada projektiga seonduvat võimalikult selgelt ja täpselt. Samuti tuleb taotlejal rakendusüksuse nõudmisel anda täiendavat teavet, sest taotluse menetleja peab veenduma, et taotleja ja taotluses esitatud teave vastavad toetuse andmise tingimustele. Taotleja peab võimaldama taotluse menetlejal kontrollida taotluses nimetatud asjaolusid ka taotleja või partneri juures või kavandatava tegevuse rakendamise asukohas. Kui projekt, mille elluviimiseks toetust taotletakse, hõlmab ka mittetoetatavaid tegevusi ning projekti tervikuna valmimine on vajalik taotluses nimetatud tulemuste saavutamiseks, siis rakendusüksuse nõudmisel ja kui rakendusüksusele on TAT määrusega selline õigus antud, tuleb tõendada ka mittetoetatavate tegevuste elluviimise suutlikkust. Täiendavate selgituste või tõendite nõudmise vajadus võib tekkida siis, kui taotleja majandustegevuse näitajad ei võimalda projekti mahtu või olemust arvestades esmapilgul hinnata, kas projekt on taotlejale jõukohane. 
Kui peale taotluse esitamist taotluses esitatud andmed muutuvad või ilmnevad uued  asjaolud, mis võivad mõjutada taotluse kohta otsuse tegemist, peab taotleja sellest taotluse menetlejat esimesel võimalusel teavitama.
Lõikega 3 sätestatakse sõnaselgelt, nii nagu see oli sätestatud ka 07-13 STS § 15 lõikes 4, et tähtaja ennistamist ei võimaldata taotluse suhtes, mida tähtaja jooksul ei esitatud. Seega  taotluse taotluste esitamise tähtpäevaks esitamata jätmise korral ei võeta taotlust, arvestades toetuse taotluse menetlusetappe, taotleja ja taotlusele nõuetele vastavuse kontrolli. Tähtaja jooksul esitamise nõue on praktikas rakendatav juhul, kui kui taotlemine toimub sisuliselt konkureerimise tingimustes. Tähtaja jooksul esitamise nõue on aktuaalne ka siis, kui toimub jooksev taotlemine ja on teada antud taotluste vastuvõtmise lõppaeg, siis peale sed aega esitatud taotlusi menetlusse ei võeta, sest eeldatavasti ei peeta vajalikuks rohkem konkreetseteks tegevusteks enam toetust anda või on taotluste rahastamise eelarve täidetud.
Taotluse vastu võtmata jätmise otsus on sisuliselt haldusakt, sest taotleja jaoks on tegemist sisuliselt lõpliku õigusliku tagajärjega HMS § 43 lõike 1 punkti 3 ja lõike 2, koostoimes HMS § 51 lõikega 1, tähenduses. Otsus tuleks teha ka tulenevalt HMS § 43 lõikest 2, sest toetuse taotlusega taotletakse sisulist toetuse eraldamist läbi TRO, mis jäetakse aga andmata.
Lõikega 4 määratletakse nõuded taotluste menetlejatele. Erapooletuse nõue rakendub kõikidele rakendusasutuste ja rakendusüksuste teenistujatele, töötajatele ja käsunduslepingu alusel töö tegijatele, kes osalevad taotluse nõuetele vastavuse ja hindamise protsessis, sõltumata töösuhte vormist, sest nad osalevad haldusakti andmise menetluses ja rakendusüksus tegutseb, sealhulgas eraõiguslikus vormis, toetuse andmise menetluses haldusorganina. Taotluse menetleja tuleb taandada HMS § 10 alusel. Ametnik peab oma teenistusülesandeid täitma erapooletult vastavalt avaliku teenistuse seaduse § 51 lõikele 2. Erapooletus ei ole tagatud ka siis, kui taotleja ja taotluse menetleja on seotud isikud korruptsioonivastase seaduse § 7 tähenduses. 
Lisaks määratletakse millist karistusseadustiku koosseisule vastavat süütegu ei või taotluse menetleja, sõltumata tema ülesande täitmise aluseks olevast vormist, olla toime pannud hindamisele eelneva kolme aasta jooksul. Vastava info saab teabenõude alusel karistusregistrist.
Lõikega 5 täpsustatakse HMSist tuleneva soodustava haldusakti andmisest keeldumise põhjendamise nõuet, arvestades konkursi korras toetuse andmise olemust. Juhul, kui hindamine viidi läbi valikukriteeriumite ja -korra alusel ning taotluse rahuldamata jätmise otsus põhineb hindajate (valimiskomisjoni liikmete) antud koondhinnete alusel tekkinud pingereal, siis toetuse andmise ja mitteandmise faktilisi asjaolusid ja kaalutlusi võib eelnõu kohaselt selgitada läbi avalikustatud projektide valikukriteeriumide ja -korra kirjelduse ning väljavõttega dokumendist, mis kajastab valimiskriteeriumide ja menetluskorra järgimist. Sellisel juhul ei põhjendata täiendavalt, miks anti taotlusele just selline koondhinne või hindamiskomisjoni liikme poolt üksikhinne. Projektide valimistingimused ja -kord peab sellele sättele tuginemisel olema hiljemalt taotlusvooru välja kuulutamisel avalikustatud. Taotleja jaoks on sellisel juhul jälgitav, milliseid asjaolusid võetakse arvesse kaalutlusotsuse tegemisel, mida hinnatakse, kuidas otsuseni jõutakse ja kas menetluskorda on järgitud. HMS § 56 lg 1 kohaselt võidakse haldusakti põhjendus esitada ka menetlusosalisele kättesaadavas dokumendis, millele on haldusaktis viidatud. Sellist lähenemist toetab ka nt ringkonnakohus oma põhjendustes (lk 12) haldusasjas nr 3-10-1677. Põhjendamiskohustust peetakse nõuetekohaselt täidetuks, kui hindamismetoodika seab hinnangute andmiseks piisavalt selged ja läbipaistvad raamid ning läbi antud hinnete saab lugeda hindamismetoodikast välja projektile antud hinnete põhjendused ning kui tegemist pole hindamismetoodikas sätestatud olukorraga, siis hindamisjuhendi selgitusi saab arvestada komisjoni otsuse põhjendustena ja otsus ei vaja täiendavat motiveerimist. Riigikohtu lahendis nr 3-3-1-18-08 on kinnitatud põhimõtet, et kohus ei saa kontrollida asutuse või ametiisiku hinnanguliste otsustuste sisulist põhjendatust ega otstarbekust, vaid saab võtta seisukoha üksnes menetluskorra ja kaalutlusreeglite järgimise ja motiveerimiskohustuse täitmise kohta. Ka Riigikohtu halduskolleegiumi 04.04.2013.a. otsusest nr 3-3-1-77-12 tuleneb, et hindamismenetluses on komisjoni liikmetele jäetud hindepunktide andmisel ulatuslik hindamisruum, millega kaasneb kohtuliku kontrolli ahenemine. Piiratud põhjendamiskohustus ja kohtulik kontroll on menetluse eripära arvestades põhiseaduspärased. Taotlejal ei ole subjektiivset õigust toetusele ning täiemahuline põhjendamiskohustus muudaks komisjoni töö ebamõistlikult keeruliseks. Kohtul on võimalik komisjoni liikme antud hindepunktide õigusvastasus kindlaks teha vaid juhul, kui punktid on kehtivate hindamiskriteeriumidega ja juhtumi asjaoludega sedavõrd tõsises vastuolus, et vastuolu on selge ilma põhjendustetagi. Sellise korraga püütakse vältida põhjenduste asjakohasuse ja piisavuse vaidlusi.
Kui TRO või taotluse mitterahuldamise otsuse tegijale ei ole TAT määruse kohaselt koondhinde alusel tekkiv pingerida siduv või ta teeb vastavalt asjaoludele teistsuguse otsuse, siis ei saa pingereast erineva otsuse tegemise põhjendamisel erandile toetuda ning otsuses tuleb põhjendada ja lisada kaalutlused, et miks pingereast ei lähtutud. 

Kuivõrd igal isikul on õigus tutvuda tema kohta koostatud andmetega, siis taotlejal on eelnevast olenemata õigus tutvuda tema taotluse kohta koostatud dokumenteeritud teabega ja saada sellest väljavõtteid. Taotlejal ei ole siiski õigus näha andmeid, mis ei ole temaga seotud ja millele juurdepääs on piiratud, näiteks millise hinnangu konkreetne valimiskomisjoni liige andis. Kuid vastav teave esitatakse taotlejale tema algatusel ehk tema poolt esitatava teabenõude alusel, välja arvatud kui tegemist on otsuse põhjendamise kohustusega, mil haldusorgan peab ise tegutsema. 

Lõikega 6 antakse Vabariigi Valitsusele volitus kehtestada TAT üleselt ühtlustamise eesmärgil määrusega toetuse andmise üldised tingimused ja taotluste menetlemise üldnõuded, arvestades, et soodustava halduse regulatsioon ei pea olema reguleeritud seaduse tasandil HMS § 3 kohaselt peavad isiku põhivabadusi ja -õigusi piiravad sätted olema seadusega reguleeritud. Kuna eelnõus nimetatud toetuse taotlemise või saamise õigus, ei ole isiku põhiõigus või selle mittesaamine põhiõiguse ega -vabanduse piiramine, siis ei pea olema taotlejale esitatavad nõuded seadusega määratletud. Eelnõu kohase toetuse saamine on võimalus, kui toetuse saamiseks vajalikud tingimused on täidetud. Lisaks tuleb arvestada, et toetuse andmise üldnõuded tulenevad EL määrustest kui otsekohalduvast õigusest. Seega EL õigus oma olemuselt asub seaduse asemele ning siseriikliku õigusega toimub vaid nende nõuete sisustamine konkreetsemate nõuetega ja menetlemise korraga, seega piisab kui nõuded on siseriiklikult sätestatud määruses.. Kuna toetuse andmise eeldused ehk kulude abikõlblikkuse ja toetuse andmise üldpõhimõtted on kirjas EL õiguses, siis eelkõige täpsustatakse taotluste menetlemise tingimusi ning nähakse ette kord, sealhulgas korratakse üle ja täpsustatakse EL õiguses sätestatud toetuse andmise eelduseks olevad nõuded, tingimused või kohustused, tehes sellega nii administratsioonile kui ka toetuse saajale EL õigusest tulenev kergemini jälgitavamaks. 
TAT üldnõuete Vabariigi Valitsusele kehtestamiseks andmine on kooskõlas ühissätete määrusega, kuivõrd ühissätete määruse art 125 lõike 3 punkt a kohaselt on TAT kehtestamise õigus pandud korraldusasutusele ja need saab rakendusasutus sätestada (eelnõu kohaselt on see ülesanne antud rakendusasutusele üle), kui ühissätete määruse artikli 110 lõike 2 punkt a alusel on seirekomisjon projektide valikukriteeriumid ja -korra heaks kiitnud. Kuna tingimused seatakse juhindumiseks mitmetele ministeeriumidele ja arvestades, et Vabariigi Valitsus kinnitab rakenduskava ja selle elluviimiseks täpsema meetmete nimekirja, siis on sobilik kehtestada rakendusasutuste ülesed tingimused Vabariigi Valitsusel, mitte korraldusasutusel. Seega ei saa anda Riigikogule pädevust TAT ja menetluskorra kujundamiseks, välja arvatud juhul, kui toetuse andmise menetlusnormide puhul on tegemist põhiõiguste ja vabaduse riivega – näiteks toetuse saaja juures kohapeal kontrollimine, toetuse saamisega seotud andmete avalikustamine ja töötlemine, millistel juhtudel tuleb osapoolte õigused ja kohustused sätestada seadusega. 
Kuna käesoleva volituse alusel seatakse tingimused juhindumiseks rakendusasutusteks olevatele ministeeriumidele, ja arvestades, et Vabariigi Valitsus kinnitab rakenduskava ja selle elluviimiseks täpsema meetmete nimekirja, siis on sobilik kehtestada tingimused Vabariigi Valitsusel, mitte korraldusasutusel.
Lõike 7 kohaselt täpsustatakse taotluse menetleja õigusi taotluse, taotleja ja partneri nõuetele vastavuse kontrollimisel taotleja või partneri juures.

Eelnõu § 22 lõigetega 1−3 nähakse ette TRO tegemise, taotluse rahuldamata jätmise, TRO osaliselt või täielikult kehtetuks tunnistamise alusnõude. Rakendusasutusel lasub vastutus kujundada TAT selliselt, et nende alusel on võimalik välja valida projekte, mis panustavad vastavalt rakenduskava prioriteetse suuna sekkumisloogikale, st meetme või selle tegevuse, tulemustesse. TAT koostamisel peavad rakendusasutused juhinduma eelnõu § 21 lõike 6 ja käesoleva paragrahvi lõike 4 alusel antavast Vabariigi Valitsuse määrusest, milles ühtlustatakse tingimusi ja nõudeid projektide toetamiseks, sealhulgas TRO muutmiseks. Konkreetse meetme või meetme tegevuste elluviimiseks formuleerub TAT, sealhulgas millistel tingimustel saab taotluse rahuldada ja millal mitte või millal TROd muuta, rakendusasutuse poolt antavas TAT määruses.
TRO kehtetuks tunnistamise ja FKO tegemise vahe seisneb selles, et kehtetuks tunnistatakse siis, kui taotlust ei oleks pidanud rahuldama või peale TRO tegemist ilmneb asjaolu, mille tulemusel projekti ei ole võimalik või vajalik esialgselt kavandatud mahus või viisil ellu viia, sh kui toetuse saaja ei taha enam projektile toetust. Kehtetuks tunnustamisega ei ole tegemist siis, kui toetuse kasutamise tingimuste, nõuete või kohustuste rikkumise tõttu tehakse FKO. Siiski on nendel otsustel ühine tagajärg – vähendatakse saadavat toetust kuni nullini. Kui on selge, et toetust ei kasutata ära algses TROs nimetatud mahus, vormistatakse pigem otsuse muutmise otsus, kuid võib vormistada ka osaliselt kehtetuks tunnistamise otsuse. Kui algse TROga määratud toetus jääb eeldatavasti kasutamata, siis selle võrra tuleks TROga määratud toetuse summat vähendada juba projekti elluviimise ajal. Nii saab ühes projektis kasutamata jääva toetuse määrata teisele projektile.
 
Lõikega 4 antakse Vabariigi Valitsusele volitus kehtestada ühtlustamise eesmärgil määrusega TAT üleselt TAT määruses TRO ja rahuldamata jätmise ning TRO muutmise otsuse tegemisele kohaldatavad nõuded ja tingimused, millised saavad olema eelnõu § 21 lõike 6 alusel antavas määruses. Vaata ka selgitusi eelnõu § 21 lõike 6 juurest.
Lõikega 5 reguleeritakse olukorda, kus TRO kehtetuks tunnistamise tõttu tuleb õigusliku aluseta saadud toetus toetuse saajal rakendusüksusele tagastada vastavalt toetuse tagasimaksmise korrale. TRO kehtetuks tunnustamise otsusega kohustatakse toetuse saajat ka aluseta saadud toetus tagastama.
Eelnõu §-ga 23 ühildatakse HMS § 40 tähenduses ärakuulamisõiguse rakendumine konkureerivas korras taotlemise erisustega. Ärakuulamisõigus haldusmenetluses eeldab, et puudutatud isikul oleks võimalik enda arvamust asjassepuutuvas küsimuses piisavalt selgitada ja vajadusel võtta seisukoht haldusorgani poolt tema asja menetlemisel esitatud dokumentide suhtes (Euroopa Kohtu 21. novembri 1991. a otsus kohtuasjas C-269/90: Technische Universität München vs. Hauptzollamt München-Mitte, EKL 1991, lk I-05469).
Lõigetega 1 ja 2 nimetatakse, millisel juhul tuleb, arvestades eelnõu kohaseid menetlustermineid, enne otsuse tegemist anda taotlejale ja toetuse saajale võimalus esitada selgitused otsuse põhimotiividele ja põhjendustele (kommenteerimiseks võib esitada otsuse projekti). Nimetatud kohustus tuleb küll HMS §-s 40 nimetatud ärakuulamispõhimõttest, kuid samas ei ole praktikas alati seda sätet rakendatud. Ära ei kuulata, kui HMS § 40 lõike 3 punkti 4 kohaselt tehakse otsus toetuse saaja või taotleja kasuks.
Lõike 1 punktis 2 korratakse üle sisuliselt HMS § 40 lõike 3 punkt 2, mille kohaselt võib menetlusosalise jätta ära kuulamata, kui menetlusosalise poolt taotluses või seletuses esitatud andmetest ei kalduta kõrvale ning puudub vajadus lisaandmete saamiseks, kuid see esitatakse eelnõu terminites ja näidatakse ära millisel moel on isik siiski ära kuulatud. Nimelt, kui taotluse rahuldamata jätmise otsus põhineb vaid toetuse taotluses ja selle menetlemisel puuduste kõrvaldamise raames esitatud andmetel, siis sellise korra läbi saab öelda, et taotleja on ära kuulatud. Seega taotlejat täiendavalt pärast hindamistulemuse põhjal pingrea selgumist, kuid enne taotluse rahuldamata jätmise otsuse tegemist, ära ei kuulata ehk talle ei anta täiendavat võimalust esitada lisaselgitusi ja argumente taotluses esitatud teabe kohta ehk miks tema projekti tuleks siiski toetada. Seda põhjusel, et kui hindamisskomisjoni pingerea tulemusel jääb taotlus rahuldamata, siis täiendava ärakuulamise raames antud selgituste tulemusel uut hindamisvooru ei peeta otstarbekaks korraldada, sest see võib venitada taotlusvoorus toetatavate projektide väljaselgitamise ebamõistlikult pikaks ning see ei ole enamuse taotlejate ega toetuse andja huvides (toetuse andmise aeg on piiratud). Toetuse taotlejatel on õigustatud ootus, et taotlusi menetletakse ettenähtud menetlusajast kinni pidades. Täiendavate selgituste andmine võib tähendada ka sellele taotlejale eelistuse andmist taotlejate ees, kelle taotlust moodustunud pingerea alusel tuleks toetada ja kellele lisaselgituste esitamise võimalust seega ei anta, ning viia selleni, et taotluse menetlemise mingit etappi, nt hindamist, tuleks selle taotluse suhtes uuendada. Seega oleksid taotlejad, kelle taotlused on nõuetekohased, ebavõrdses seisundis, sest neil ei anta võimalust täiustada taotluses olevat infot. Ärakuulamisõigus vastandub võrdse kohtlemise põhimõttele ja ka põhimõttele, et TRO tuleb teha tähtaegselt halduskoormust põhjendamatult suurendamata. Eelneva tõttu on põhjendatud piirata ärakuulamisõigust ulatuses, millal see ei sobi kokku konkursi teel toetuse andmise olemusega.

Enne taotleja jaoks negatiivse otsuse tegemist tuleb taotlejale anda võimalus esitada omapoolsed kommentaarid siiski juhul, kui projektide hindamise etapis moodustatud projektide paremusjärjestuse alusel tuleks projekti toetada, kuid rakendusüksus või rakendusasutus enda või korraldusasutuse tähelepaneku põhjal leiab, et taotleja ei vasta nõuetele või ilmneb muu asjaolu, mille tõttu ei saa tohiks projekti siiski toetada. Täiendava info või ilmnenud asjaolu kohta, mida taotluses ei olnud, on vaja taotleja hinnangut või selgitust.

5. jagu
Toetuse saaja ja partneri kohustused
Eelnõu § 24 hõlmab toetuse saaja kohustusi, mis rakenduvad alates TRO jõustumisest. Eelnõus nimetatud kohustused rakenduvad sõltumata sellest, kas TROs või TAT õigusaktis on nendele viidatud või need üles loetletud. Toetuse saaja poolt kohustuste tagamine tähendab see seda, et kohustus peab olema täidetud kas tema enda või partneri poolt. Toetuse saaja kohustuste täidetusest sõltub, kas toetus makstakse välja täies mahus või vaid täitmisele vastavas mahus. Seega tuleks toetuse saajal täita kohustusi täie tõsidusega.
Punkti 1 kohaselt peab toetuse saaja viima projekti ellu heakskiidetud taotluse kohaselt ehk seal nimetatud eesmärkidel kavandatud tegevuste abil ning saavutama tema enda poolt kavandatud tulemused. Projekti eesmärgid ja tulemused ning nende saavutamiseks kavandatavad tegevused peavad olema kooskõlas TAT määruses määratletud võimalustega. Kuna Euroopa Komisjon eraldab riigile toetust rakenduskava eesmärkide ja tulemuste saavutamiseks, siis kumulatiivselt on selle eelduseks iga üksikprojekti eesmärkide ja tulemuste saavutamine. Kui toetuse saaja ei saavuta enda poolt lubatud tulemusi, siis on tegemist kohustuste eiramisega ning tal ei ole õiguspärast ootust, et TROs märgitud toetuse summa jääb kehtima algselt määratud summa ulatuses. 
Punkti 2 kohaselt on toetuse saamise üks eeldustest kohustuslikus ulatuses omafinantseeringusse panustamine ehk nõutud osas abikõlblike kulude tasumise tõendatus. Projektile kohaldatav omafinantseeringu osakaal abikõlblikest kuludest märgitakse TROs ja selle ulatus peab olema kooskõlas TAT määruses nõutuga. Tasumist saab lugeda toetuse saaja poolseks tasumiseks ka siis, kui kolmas isik tasub toetuse saaja eest. Kui toetus makstakse välja ühissätete määruse artikli 67 lõike 1 punktide b–d alusel ehk kulude lihtsustatud hüvitamisviiside kohaselt, siis loetakse omafinantseering tasutuks, kui on tõendatud toetuse maksmise eelduseks olevate tegevuste tegemine või tulemuste saavutamine.
Punkti 3 kohaselt peab toetuse saaja rakendusüksuse nõudmisel tõendama, et ta suudab projekti kavandatud moel ellu viia. Näiteks tuleb tal tõendada mittetoetatavate tegevuste rakendamise suutlikkust, kui nende rakendamisest sõltub projekti kui terviku elluviimine ja sellest tulenevalt TROs nimetatud tulemuste saavutamine. Projekti kui terviku elluviimise suutlikkuse tõendamise vajadus võib ilmneda ka siis, kui projekti ajakava kohases rakendamises on viivitusi ja rakendusüksusel on tekkinud kahtlusi, kas projekt saab valmis  abikõlblikkuse perioodi lõpuks. Toetuse saaja peab esitama vajadusel lisatõendid, mille põhjal saab rakendusüksus kujundada oma veendumust.
Punkti 4 kohaselt peab toetuse saaja tagama, et temal või kaasatud partneril on toetatavate tegevuste rakendamiseks vajalik kvalifikatsioon ja õiguslikud eeldused, sõltuvalt nõude olemusest. 
Punkti 5 nimetatud kohustus hõlmab üldist korrektsust teabe ja aruannete esitamisel, sealhulgas ettenähtud vorminõuete järgimist, arusaadavate selgituste andmist, õigete andmete ja nõutud dokumentide tähtaegset esitamist. Nimetatud nõue hõlmab ka seda, et kulu- ja maksmist tõendavad dokumendid peavad vastama raamatupidamisesarvestuses kehtivatele nõuetele. 
Punktiga 6 sätestatakse üldine kohustus, et toetuse saaja peab tõendama kulude abikõlblikkust ja tulemuste saavutamist. Kui toetuse saaja ei esita tõendeid kulu abikõlblikkuse kohta, siis selle tulemusel ei saa lugeda kulu abikõlblikuks ja toetust välja maksta või lugeda makstud toetus õiguspäraselt makstuks.
Punktis 7 nimetatud kohustus tuleneb ühissätete määruse artikli 125 lõike 2 punktist e, mille kohaselt peab toetuse saaja, kes saab toetust ESFist näiteks koolituste läbiviimiseks või lõppsaajale stipendiumide või toetuste andmiseks, koguma ühissätete määruses nimetatud füüsiliste isikute kohta käivaid andmeid ja esitama need rakendusüksusele. 
Punkt 8 hõlmab endas üldist hoolsuskohustust, mille kohaselt peab toetuse saaja teavitama viivitamata kirjalikult rakendusüksust taotluses esitatud või projekti elluviimisega seotud andmete muutumisest. Saadud teabe alusel rakendusüksus hindab, kas projekti rakendamistingimused või toetuse andmise eeldused on endised või vajab TRO muutmist.
Punkt 9 kohaselt peab toetuse saaja taotlema nõusolekut toetuse kasutamise tingimuste, sealhulgas projekti tegevuste, tulemuste, eelarve ja tähtaegade, muutmiseks, kui muudatus eeldab TRO muutmist. Millal on tegemist muudatusega, mis eeldab TRO muutmist, reguleeritakse eelnõu § 21 lõike 6 alusel antava määrusega. Muudel juhtudel peab toetuse saaja käesoleva paragrahvi punkti 8 kohaselt teavitama rakendusüksust projekti elluviimise asjaolude muutusest.
Punkti 10 kohaselt peab toetuse saaja aitama kaasa audiitori ja kontrollija kontrollitegevusele, sest eelkõige on toetuse saaja kohustatud tõendama kulude abikõlblikkust ning esitatud teabe õigsust või paikapidavust, sh peab toetuse saaja esitama asjakohased raamatupidamis- ja pangadokumendid, lepingud ja juhtimisotsused, et veenda kontrollijat ja audiitorit, et tegemist ei ole pettuse ega topeltfinantseerimisega ning täiendavat tuluallikat ei ole tekkinud. Nimetatud kohustuse rikkumine võib kaasa tuua toetuse vähendamise ja toetuse tagasinõudmise eelkõige seetõttu, et kulu abikõlblikkuses või kohustuste täitmises ei saa veenduda. 
Punktis 11 nimetatud kohustus tuleneb usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõttest mida tuleb rakendada ka projekti elluviimisega seotud finantsandmete kajastamisel. Projekti finantsandmed, st projektiga seotud kulud ja nende maksumus peavad olema üheselt eristatavad, sealjuures millised neist on käsitletavad abikõlblikena. Abikõlblike kulude puhul peab olema tuvastatav ka nende tasutus. Nimetatud kohustuse rikkumine võib kaasa tuua finantskorrektsiooni, kuna võib tekkida kahtlus, et kogu projektiga seotud finantsteave ei ole tuvastatav ehk ei ole usaldusväärne. Projekti kulude tervikuna eristamine on vajalik näiteks ka selleks, et arvestada välja abikõlblike kuludega teenitud puhastulu, mille võrra vähendatakse abikõlblike kulude summat, mis võetakse aluseks toetuse maksmisel.
Punkti 12 kohaselt tuleb pidada arvestust ka puhastulu teenimise üle, kuna toetusega teenitud puhastulu võrra vähendatakse toetatavate abikõlblike kulude mahtu.
Punktiga 13 on juhitakse tähelepanu riigiabi ja vähese tähtsusega abi reeglite järgmise kohustuslikkusele, kui toetuse saamise näol on tegemist sellise abi saamisega. Nimetatud reeglitest tuleneva kohustuse rikkumine võib kaasa tuua toetuse vähendamise ja toetuse tagasinõudmise, kuna tegemist oleks toetuse kasutamisega seotud EL õigusaktide, sh EL huvide, rikkumisega.
Punkti 14 kohaselt tuleb toetuse saajal tagada, et projekti rakendatakse ühissätete määruse artiklis 71 nimetatud aja jooksul sihipäraselt ka peale projekti elluviimist. Ühissätete määruse artikkel 71 näeb ette, et kui toetust anti infrastruktuuri või tootlikuks investeeringuks, siis ei tohi toetuse saaja (ja ka partner) viie aasta jooksul lõppmakse saamisest arvates investeeringu olemust või rakendamistingimusi oluliselt Kohtuasi C‑388/12 Comune di Ancona versus Regione Marche
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=144490&pageIndex=0&doclang=et&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=709049" http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=144490&pageIndex=0&doclang=et&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=709049  muuta või tootlikku/tootmistegevust lõpetada (nt töökohad peavad säilima), sealjuures kui muutub omandisuhe. Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjatele kohaldatakse eradina kolme aastast ajaperioodi. 

Kui tegevust või projekti rahastati ESFist, siis kohaldub vastav kohustus vaid siis, kui see tuleneb riigiabi reeglitest. 

Samuti ei tohi omandisuhte muutuse tõttu ettevõtja või avalik-õiguslik asutus saada põhjendamatuid eeliseid. Põhjendamatu eelise saamine võib seisneda näiteks projekti abikõlblikest kuludest mahaarvamisele kuuluva  puhastulu teenimises või selles, kui vara saaja saab tehingu tõttu riigiabi. Ka siis, kui projekti üleandmise tulemusel saab toetuse saajaks või toetuse abil renoveeritud või soetatud objekti omanikuks isik või asutus, kes ei kuuluks rakenduskava prioriteetse suuna kohaselt toetuse saaja sihtgruppi, võib olla tegemist põhjendamatu eelise saamisega. Kuna TAT on sätestatud rakenduskava tulemuslikuks elluviimiseks, siis seda, kas vara üleandmine isikule või asutusele, kes ei ole TAT määruses nimetatud, on lubatav, tuleb rakenduskava põhjal analüüsida projektipõhiselt koostöös TAT määruse välja andnud rakendusasutusega. 

Projekti TRO kohase rakendamiskohustuse rikkumine võib kaasa tuua finantskorrektsiooni pro rata põhimõttel. Siiski ei ole ühissätete määruse artikli 71 kohaselt selle kohustuse rikkumisega tegemist juhul, kui kohustuse täitmine katkes pankroti või pankrotimenetluse lõppemisel raugemise tõttu, mis ei olnud seotud pettusega. 

Artikli 71 lõikest 2 tuleneb eraldi tootliku-/tootmistegevuse vähemalt kümne aasta jooksul Euroopa Liidus paiknemise tagamise kohustus, kui peale viie aastase kohustuse lõppemist soovitakse paigutada tootmistegevus rakenduskava rakendamisalast väljapoole. Kui artikli 71 lõikest 2 tulenevat kohustust rikutakse, võib teha tagasinõude 10 aasta jooksul pärast projektile lõppmakse tegemist. 
Punkti 15 kohaselt peab toetuse saaja tagastama tagasimaksmisele kuuluva toetuse vastavalt FKOle.
Punkti 16 kohaselt peab toetuse saaja näitama, et tegemist on toetuse abil elluviidava projektiga, kasutades selleks ettenähtud sümboolikat ja teavitustegevusi. Kohustuse üksikasjad sätestatakse eelnõu § 39 lõike 10 alusel antavas nn teavitamismääruses.  Teavitamisekohustuse rikkumine võib kaasa tuua finantskorrektsiooni.
Punkti 17 kohaselt sätestatakse toetuse saajale kohustus säilitada kulu abikõlblikkust tõendavad dokumendid ja muud tõendid eelnõu § 35 lõigete 2 ja 4 kohaselt. Sellist kohustust tuleb rakendada selliselt, et kui muust seadusest või näiteks EL riigiabi reeglitest tuleneb siiski pikem dokumentide või andmete säilitamise kohustus, siis eelnõust tulenev kohustus muust seadusest või EL õigusaktist tulenevat kohustust ei mõjuta ehk ei lühenda ega pikenda. Toetuse saaja peab seadma lõppsaajatele toetuse vahendamisel toetuse saamise tingimuseks, et ka lõppsaaja säilitab toetuse saamisega seotud dokumendid. Tähtaja seadmisel arvestab toetuse saaja temale kohalduva tähtajaga. Lõppsaajale sellesisulise kohustuse seadmine on vajalik, et audiitor ja kontrollija saaksid vajadusel kontrollida andmeid lõppsaaja juures toetuse saaja kulude abikõlblikkuses veendumiseks ja otsustamaks, kas kulu katteks saab toetuse välja maksta.

Punkti 18 kohaselt peab toetuse saaja täitma ka muid talle käesoleva paragrahvis nimetamata või eelnõu alusel antud õigusaktidega pandud ülesandeid ja kohustusi ehk näiteks TROs, TAT määruses või käskkirjas või rahastamisvahendi rakendamislepingus täiendavalt kehtestatud või seatud kohustusi.
Eelnõu § 25 kohaselt, kui projekti on kaasatud partner, peab ka partner täitma toetuse saaja kohustusi, selleks, et partneri kulud saaks lugeda abikõlblikuks ehk need ei mõjutaks projektile makstava toetuse hulka. Lisaks pannakse partnerile kohustus järgida RHSi, kui toetuse saaja on hankijaks RHS tähenduses ja partner ei ole. Selline erisus on sätestatud eesmärgil, et tagada toetuse säästlik kasutamine ka partneri poolt. 

Toetuse saaja jääb TROs nimetatud tingimustel elluviimise ees siiski vastutama ka siis, kui partner ei täida toetuse saajale pandud kohustusi. Vastutus tähendab seda, et kui kulu abikõlblikuks lugemisel ei ole kõik nõuded või kohustused täidetud, siis finantskorrektsioon tehakse ikkagi. Kusjuures vabandatavaks asjaoluks rakendusüksuse ees ei ole see, et rikkumine oli seotud partneri tegevusega.

Eelnõu § 26 on koondatud toetuse saaja kohustused seoses hankimisega.

Lõikega 1 juhitakse tähelepanu, et kui isik või asutus on hankija vastavalt RHS §-dele 10 või 11, siis peab ta lähtuma RHSist ka siis, kui ta on toetuse saaja. 

Lõigetega 2 ja 3 seatakse erisus RHSis sätestatud riigihankemenetluse läbiviimise korrale, kui toetuse saaja on hankija RHS §-des 83–89 nimetatud valdkondades, seda juhul, kui riigihanke eeldatav maksumus on võrdne RHSis nimetatud riigihanke piirmääraga või ületab seda. 
RHS § 10 lõike 3 kohaselt loetakse hankijaks ka isik, kes tegutseb RHS §-des 83–89 nimetatud võrgustikega seotud valdkondades, so gaasi, soojusenergia, elektrienergia, transporditeenuste (va õhutransport), postiteenuse, kaevandamise, sadamate või vee- ja reoveega seotud teenuste valdkonnas. RHS kohaselt kohustub RHS § 10 lõikes 3 nimetatud hankija kohaldama RHS 5. peatükis sätestatud korda, kui hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda. Juhul, kui hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on väiksem kui rahvusvaheline piirmäär, kohustub RHS § 10 lõikes 3 nimetatud hankija lähtuma üksnes RHS §-s 182 sätestatud lihthanke korraldamise korrast. 

Arvestades rahvusvahelise piirmäära rahalise alammäära suurust, võib erinevate tõlgenduste tulemusel ette tulla suuremahulisi toetuse väärkasutusi riigihanke korraldamise üldpõhimõtete eiramise näol, mille tulemusel võidakse saadavat toetuse summat vähendada ja aluseta makstud toetus tagasi nõuda. 

Võimalike riigihanke üldpõhimõtete järgimise vaidluste ennetamiseks ja suuremahuliste finantskorrektsioonide vältimiseks on otstarbekas kohustada võrgustikega seotud hankijat kohaldama ka allpool rahvusvahelist piirmäära riigihangetel riigihankemenetlust. Käesoleva sättega võimaldatakse ära kasutada RHS 5. peatükis kirjeldatud reegleid hankemenetluste läbiviimiseks kõigile võrguettevõtetest hankijatele, kes on toetuse saajateks. 
Lõikes 4, sarnaselt lõikega 2, sätestatakse erisus ka RHS §-des 83–89 nimetatud võrgustikega seotud hankijate poolt korraldatavate ideekonkursside kohta. Kuna RHSiga reguleeritud ideekonkursse on võrgustikega seotud hankija kohustatud korraldama alates rahvusvahelisest piirmäärast, on allpool seda summat kohaldatav ainult RHS § 3, mistõttu eksisteerivad samad ohud, mis eelmises lõikes nimetatud riigihangete puhul. 

Lõikega 5 kohaselt võib TAT õigusaktiga kohustada toetuse saajat, sh läbi eelnõu § 25 lõike 1 ka partnerit, andma riigihanke korraldamine eelnõu § 27 kohasele kompetentsikeskusele, kui selline asutus on loodud, ja kui hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on võrdne RHSs nimetatud riigihanke piirmääraga või ületab seda. Samuti tuleb toetuse saajal ja partneril sõlmida sel juhul kompetentsikeskusega hanke korraldamise leping või riigiasutuste puhul kokkulepe ning omavahelise lepingu sõlmimisel tuleb juhinduda eelnõu §-s 27 nimetatud Rahandusministeeriumi ja kompetentsikeskuse vahel sõlmitud vastavalt kas raamlepingust või raamkokkuleppest.

TAT õigusaktis on soovitav viidata käesolevast lõikest tulenevale kohustusele, kui võib eeldada, et toetuse saajaks või tema partneriks saab olema RHS tähenduses hankija.

Lõikega 6 reguleeritakse juhtumeid, mil toetuse saaja ei ole hankija RHS tähenduses. Sellisel juhul peab toetuse saaja tõendama, et ostu maksumuse kujunemisel on järgitud RHS § 3 sätestatud nõudeid, kui selle maksumus on võrdne või suurem kui 5000 eurot ilma käibemaksuta. Eelkõige peab kulu maksumuse tekkimisel tõendama, et ostuhind kujunes konkurentsi korral erinevate erapooletute ja võrreldavate pakkumuste võrdlemise teel ja et konkurentsi on efektiivselt ärakasutatud. RHS tähenduses mittehankijate kohustust ühtlustatakse RHS tähenduses hankijate kohustusega, sest mõlemal juhul on tegemist avaliku ressursi kasutamisega.

Piirmäära sissetoomise mõte on selles, et kui eeldatava tehingu hind ilma käibemaksuta jääb alla 5000 euro, siis kulu abikõlblikkuse juures ei kontrollita RHS §-st 3 sätestatud põhimõtete järgimist, et tagada üldine toetuse kasutamise kuluefektiivsus, vähendada poolte halduskoormust, sh vaidlusi, ja suunata tegevus tulemuste saavutamise tagamisele.

6. jagu
Kompetentsikeskus
Eelnõu §-ga 27 nähakse ette uudne kord IT-valdkonnas on keskseks hankijaks RHS § 10 lõike 5 alusel määratud Registrite ja Infosüsteemide Keskus (RIK) ., mille kohaselt võimaldatakse määrata kompetentsikeskus, kes toetuse taotleja, toetuse saaja või partneri nimel viib läbi toetusest rahastatava riigihanke, kui lepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on võrdne või suurem kui RHSis nimetatud riigihanke  piirmäär. 
Kompetentsikeskuse ellukutsumine otsustatakse vastavalt vajadusele meetme, selle tegevuse, teenuse või toote sektori-põhiselt. Kuna kompetentsikeskuse ellukutsumine töötatakse välja koostöös rakendusasutusega, siis kajastub toetuse saaja kohustus või võimalus hankida läbi kompetentsikeskuse TAT määruses või käskkirjas. Toetuse taotleja, toetuse saaja ja partner alluvad TAT ja nendega kaasnevatele kohustustele toetuse taotlemisel – kuna toetuse taotlemine ei ole kohustus, siis TAT puhul ei ole tegemist isiku tegevusvabaduse piiramisega, vaid TAT seadmisega.

Ülesannete täitmise korraldus ja tasu lepitakse kokku Rahandusministeeriumi ja kompetentsikeskuse vahel sõlmitavas raamlepingus või -kokkuleppes. Kuna ülesande täitmise teenuse tasu on kaetav 85% ulatuses ühissätete määruse artikli 59 kohasest tehnilise abi vahenditest ja 15% ulatuses riigieelarvest, siis selline kulude katmise korraldus vähendab toetuse saajate ja tema partnerite, kelle kulusid soovitakse hüvitamiseks esitada, finantskoormust, sealhulgas seetõttu, et väheneb tõenäosus, et jäädakse RHS rikkumise tõttu toetusest ilma. 
Kompetentsikeskuse ülesanne on tagada RHS-ist tulenevate nõuete rakendamise õiguspärasus, nii hõlmab ülesanne nii riigihanke korraldamist kui ka hilisemat lepingu muutmise õiguspärasuse tagamist. Kompetentsikeskusele sellise pädevuse andmine on vajalik Riigikontrolli novembris 2013 avalikustatud aruande punktis 254 (lk 58) soovitab Riigikontroll, et kuna riigihangete vaidlusi on palju ja ca 47% rikkumistest moodustasid hankereeglite rikkumised, siis tuleks riigil rohkem nõustada ja koolitada toetuste taotlejad riigihangete korraldamisel ning riik võiks kaaluda pädeva riigihangete keskuse loomist, mille ülesanne oleks hangete korraldamine. Kättesaadav: http://www.riigikontroll.ee/Suhtedavalikkusega/Pressiteated/tabid/168/ItemId/686/amid/557/language/et-EE/Default.aspx, et vähendada RHS rikkumisi Programmperioodi 2007–2013 struktuurivahendite kasutamisel avastatud rikkumised (2007–2013 II kv). Rahandusministeerium, 2013. Vt http://www.fin.ee/toetustega-seotud-rikkumised" http://www.fin.ee/toetustega-seotud-rikkumised (04.11.13).  ja seetõttu tehtud FKOsid. Sellise korraga täidetakse ka Euroopa Komisjoni soovitust, mille kohaselt oleks vajalik tugevdada toetuse saajate suutlikkust toetuse kasutamisel Komisjoni talituste seisukoht ajavahemiku 2014–2020 partnerlusleppe ja programmide väljatöötamise kohta EESTIS. C. Halduskorraldus, lk 41-43. Kättesaadav: http://www.struktuurifondid.ee/euroopa-komisjoni-positsioon/.
Rahandusministeerium sõlmib kompetentsikeskusega ülesande täitmiseks raamlepingu või riigiasutusega raamkokkuleppe. Raamlepingus ja -kokkuleppes nähakse ette kompetentsikeskuse ülesanne, selle täitmisega kaasnevad kohustused ja õigused ning täitmise tasu arvestamise alused, arvestades kompetentsikeskuse vastutust. Kompetentsikeskus vastutab oma ülesande täitmisel tekkiva kahju eest, seega sisaldub vastutuse maksumuse risk ülesande täitmise tasus. 

7. jagu
Toetuse maksmine
Eelnõu § 28 lõike 1 kohaselt algab toetuse maksmine toetuse saaja poolt rakendusüksusele maksetaotluse esitamisega. Maksetaotluses nimetab toetuse saaja, kas ta taotleb ettemakset või kulude hüvitamist tagantjärele.

Lõike 2 kohaselt sätestatakse üldpõhimõttena, et toetus makstakse välja pärast maksmise aluseks olevate tingimuste ja kohustuste täitmise kontrollimist. Kui toetus makstakse välja tekkinud ja tasutud kulude alusel, kontrollib rakendusüksus maksetaotluse aluseks olevate kulude vastavust abikõlblikkuse tingimustele, sealhulgas toetuse saaja kohustuste täitmist, nõutud teabe ja dokumentide alusel. Toetuse ettemaksena maksmisel kontrollitakse ettemakse tegemise eelduste täidetust nõutud teabe ja dokumentide alusel. Ettemaksena saadud toetus loetakse abikõlblike kulude katteks kasutatuks, kui toetuse saaja esitab nõutud ajaks kulu abikõlblikkust tõendavad tõendid. Toetuse maksmine on TRO täitmise toiming ja samuti HMS tähenduses toiming.

Kui toetuse saaja esitab maksetaotluses abikõlblikuna kulu, mille kohta on rakendusüksus või korraldusasutus juba teinud FKO, tehakse makse FKOs nimetatud summa või protsendi võrra väiksemas mahus. Sellisel juhul uut haldusakti ei tehta, kuna finantskorrektsioon ehk TROs nimetatud abikõlblike kulude eelarve, sealhulgas toetuse, vähendamine on seoses mitteabikõlblikkusega juba tehtud. Korrektsiooni protsent fikseeritakse FKOs. FKO tehakse kogu mitteabikõlblikuks loetavale kuluosale, sõltumata sellest, kas toetust on rikkumisega seotud kulu osas välja makstud või ei ole. Kui toetust on juba välja makstud, siis märgitakse FKOs tagastamisele kuuluv toetuse summa. Lisaks märgitakse FKOs ka see, et kui toetuse saaja taotleb toetuse maksmist rikkumisega seotud järgmisele kulu osale (näiteks hanke kuludele), siis edaspidi makstakse toetust välja arvestades tehtud FKOs nimetatud finantskorrektsiooni protsenti või konkreetset summat. 

Kui FKO või TRO kehtetuks tunnistamise otsuse alusel peab toetuse saaja välja makstud toetuse tagastama, siis tehakse makstava ja tagasimaksmisele kuuluva toetuse tasaarveldus eelnõu § 48 lõike 2 kohaselt.
Lõike 3 kohaselt nähakse ette erikord RHS järgimise kontrollimiseks, kui toetuse saaja tellib lihtsustatud korras tellitavaid teenuseid RHS § 19 tähenduses või korraldab riigihanke, mille eeldatav maksumus jääb alla lihthanke piirmäära. Sellisel juhul kontrollitakse riigihanke kooskõla RHS §-s 3 nimetatud põhimõtetega ning vastavale riigihankele kohalduvatele RHS sätetele üksnes siis, kui riigihanke eeldatav maksumus on võrdne või suurem kui 5 000 eurot ilma käibemaksuta. Piirmäära sissetoomine on ajendatud kuluefektiivsuse põhimõttest.
Eelnõu § 29 lõigetes 1 kuni 3 on nimetatud toetuse maksmise viisid vastavalt ühissätete määrusest tulenevatele võimalustele. Ühissätete määruse artikli 65 lõike 2 ja artikli 67 lõike 1 punkti a kohaselt on võimalik toetust välja maksta tegelikult tehtud ja tasutud abikõlblike kulude alusel ning artikli 67 lõike 1 punktide b−d kohaselt standardiseeritud ühikuhinna alusel, kindlasummalise maksena või ühtse määra alusel. Konkreetsele projektile toetuse maksmise kord ja nõutavad tõendid määratakse vastavalt toetuse andmise rakendamisskeemile, kas TROs ja TAT määruses, TAT käskkirjas, ühises tegevuskavas või rahastamisvahendi rakendamislepingus või -käskkirjas. Erisused on toetuse lihtsustatud korras maksmisel, mil tuleb tõendada TAT õigusaktis või TROs nimetatud tegevuse toimumist või tulemuse saavutamist. Erisusi on sätestatud ka rahastamisvahendile ja ühisele tegevuskavale toetuse maksmisel. 

Ühissätete määruse artikli 65 lõige 11 reguleerib mitmest meetmest sama projekti toetamist. Ühe projekti raames toetuse ja rahastamisvahendi kombineerimist reguleerivad artikli 67 lõige 3 ning artikli 37 lõiked 7−9.
Lõikega 4 nähakse ette ühissätete määrusest tulenev võimalus maksta riigiabi ja vähese tähtsusega abi saavale toetuse saajale garantii tagatisel toetust enne abikõlblike kulude tõendamist ehk teha ettemakseid. Maksmisel lähtutakse ühissätete määruse artikli 131 lõikes 4 sätestatud piirangutest. Nimelt projekti abikõlblikest kogukuludest ei või Euroopa Komisjonile esitatavasse maksetaotlusse arvatav ettemakse olla ühissätete määruse artikli 131 lõike 4 punkti b kohaselt suurem kui 40% projekti abikõlblikest kuludest, kusjuures seatud garantii peab katma kogu ettemakse summa. Ettemakse saab sertifitseerimisasutus lisada Euroopa Komisjonile esitatavasse maksetaotlusse.  

Lõikega 5 muudetakse 2007–2013 STSs võimaldatud riigisiseste toetuse ettemaksete tegemise tingimusi. Käesoleva lõikega antakse toetuse riigisiseste ettemakse tegemise võimalus neile, kes ei ole riigiabi ega vähese tähtsusega abi saaja ega riigiasutused. Ettemaksete tegemine riigiasutustele jäetakse välja seetõttu, et riigiasutustel on võimalik saada riigieelarvest ajutisi käibevahendeid sildfinantseerimisena. Riigiabi ja vähese tähtsusega abi saajatest äriühingud saavad toetuse ettemakseid käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud juhul ja tingimustel.  

Käesoleva lõike alusel tehtavaid ettemakseid tehakse Euroopa Komisjoni poolt tehtavatest ettemaksetest. Ettemaksete andmiseks ja ettemakse abikõlblike kulude tasumiseks kasutamise tõendamiseks nähakse täpsemad tingimused ja kord ette käesoleva paragrahvi lõike 8 alusel antavas Vabariigi Valitsuse määruses. 
Riigisisese ettemakse TATs võimaldamine peab olema vajaduspõhine ehk põhjendatud, arvestades toetatavaid tegevusi ja potentsiaalseid toetuse saajaid. Korraldusasutus hindab ettemaksete võimaldamise põhjendatust TAT eelnõude kooskõlastamise käigus. Kooskõlastuse andmise üle otsustamiseks korraldusasutus vaatab silla vabade vahendite mahtu ja TAT eelnõus sisalduvaid põhjendusi TATs nimetatud toetuse saajate sihtgrupi käibevahendite vajaduse kohta koostoimes TATga toetatavate tegevuse olemusega. Kui sillavahendid on enamuses kasutuses võib korraldusasutus nõusolekut mitte anda, sõltumata sellest kas ettemakse andmine on määruse tasandil põhjendatud. Kui korraldusasutus ei anna kooskõlastamise käigus hinnangut, siis loetakse korraldusasutuse nõusolek vaikimisi antuks. 
Ka toetuse saaja peab ettemakse saamise vajadus põhjendama. Seega võib TATs jätta rakendusüksusele kaalutlusõigus, kas teha konkreetsele toetuse saajale ettemakse või mitte. Rakendusüksusel on õigus keelduda ettemakse tegemisest, näiteks juhul, kui toetuse saaja suutlikkus projekti kulusid enne toetuse saamist tasuda, on piisav. 
Lõike 6 kohaselt tuleb ettemaksena antud toetuse kasutamist abikõlblike kulude tasumiseks tõendada nõutud tähtajaks. Alles pärast seda saab sertifitseerimisasutus lisada selle kulu  Euroopa Komisjonile esitatavasse maksetaotlusesse.
Lõikega 7 piiratakse rakendusüksusel riigieelarvelise kohustuse võtmist, kui TRO ei ole veel täielikult jõustunud. Praktikas on esinenud juhtumeid, kus kõrvaltingimusega otsuse alusel makstud toetuse tagastamisel esinevad raskused ning seetõttu peab riigieelarvest muuks otstarbeks planeeritud vahendid suunama hoopis meetme eelarvesse tagastamisele kuuluva toetuse tagasimaksmiseks või peab riik leidma muid abimeetmeid laenu või kassareservi kasutuselevõtu näol.
Lõikega 8 antakse Vabariigi Valitsusele volitus kehtestada määrusega maksetaotluse esitamise ning toetuse maksmise täpsemad tingimused ja kord. Määruses ühtlustatakse TAT õigusaktide üleselt toetuse, sh ettemaksena, maksmise eelduseks esitatavaid andmeid ja tõendeid erinevate toetuse, maksmise viiside lõikes ning täpsustatakse maksetaotluse menetlemiskorda ja toetuse maksmise eelduseks olevaid tingimusi. 
Eelnõu § 30 lõige 1 puudutab maksetaotluse ja ettemakse kasutamise aruande menetlemise peatamist. Arvestades proportsionaalsuse põhimõtet, tuleks kuni asjaolude selgumiseni peatada vaid mitteabikõlbliku kulu menetlus, kui on ilmselge, et asjaolude väljaselgitamiseks läheb kauem aega, kui on ette nähtud maksimaalne menetlusaeg.
Punkti 1 alusel võib toetuse maksetaotluse ja ettemakse kasutamise aruande menetlemise peatada puuduste likvideerimise ajaks. Tähtaja jooksul peab toetuse saaja esitama puuduvad dokumendid või teabe, millega tõendab kulu abikõlblikkust või esitab puudusteta (arvutusvigadeta, õigete andmetega) maksetaotluse või aruande.  
Punkti 2 alusel võib maksetaotluse ja ettemakse kasutamise aruande menetlemise peatada kuni kohustuse täitmiseks antud ajani, kui toetuse saajal on täitmata toetuse kasutamisega seotud kohustus. Näiteks on esitamata projekti elluviimise aruanne; ei ole peetud või ei ole korrektselt peetud projektiga seotud kulude ja tulude kirjendamise kohta eraldi arvestussüsteemi või kasutatud eristamiseks raamatupidamiskontosid; ei ole kasutatud teavitamiseks ettenähtud sümboolikat – selliste kohustuste puhul võib eeldada, et neid saab täiendava tähtaja jooksul täita. Kui rakendusüksuse hinnangul ei ole toetuse saajal võimalik maksetaotluses maksetaotluse ja ettemakse kasutamise aruandes oleva kuluga seotud kohustust täita või selleks kulub ebamõistlikult kaua aega, siis rakendusüksus pigem keeldub sellise kulu menetlemisest ja jätkab korrektsete kulude menetlusega. Kui probleemse kulu abikõlblikkust välistavad asjaolud on kõrvaldatud, saab toetuse saaja esitada sellise kulu uuesti maksetaotluses maksetaotluse ja ettemakse kasutamise aruandesse. Sama põhimõte kehtib ka puuduste kõrvaldamise kohta. 
Punkti 3 alusel võib maksetaotluse ja ettemakse kasutamise aruande menetlemise peatada, kui ei ole üheselt selge, et kulu saab lugeda abikõlblikuks. Näiteks, kui maksetaotluses ja ettemakse kasutamise aruandes oleva kulu kohta on tehtud auditi lõpparuandes tähelepanek, peatatakse vaid küsimuse all oleva kulu menetlus. Rakendusüksus teavitab toetuse saajat kulu abikõlblikkuses veendumiseks kuluvast täiendavast ajast vastavalt HMS §-le 41.  
Punkti 4 alusel võib maksetaotluse menetlemise peatada, kui rakendusüksusel tekib kahtlus toetuse saaja suutlikkuses viia projekt ellu või saavutada nõutud tulemusi. Menetlusega jätkatakse, kui toetuse saaja tõendab, et kahtlusteks ei ole alust.
Näiteks kui rakendusüksusel on kahtlus, et võlgnevuse suhe toetuse saaja finantsnäitajatesse näitab, et projekti lõpetamine või projekti eesmärkide saavutamine võib olla ohus, võib rakendusüksus peatada maksetaotluse menetluse ja uurida täiendavalt, kas kahtlus on põhjendatud. Kui võlgnevuse suuruse tõttu on alust arvata, et toetuse saajal võivad olla olulised majanduslikud raskused ning isegi, kui makse teha, ei ole tagatud projekti lõpuleviimine, ei ole mõistlik teha projektile täiendavat makset. Kui täiendava uurimise tulemusel ja toetuse saaja selgituste põhjal rakendusüksus leiab, et kahtlus ei ole põhjendatud, jätkatakse maksetaotluse menetlusega. Kui kahtlus oli põhjendatud, siis rohkem makseid ei tehta ning vajadusel koostatakse FKO ning toetus, mis osutub seetõttu aluseta makstuks, tuleb toetuse saajal tagastada. 
Punktiga 5 tagatakse suure tõenäosusega tagasimaksmisele kuuluva toetuse summa tagasisaamine läbi selle, et jäetakse võimalus selle tasaarveldamiseks veel maksmata toetusega. Näiteks kui projektis on auditi või kontrolli tulemusel tuvastatud (võimalik) rikkumine või kui finantskorrektsiooni menetlus on alanud, võib maksetaotluse alusel maksmisele kuuluva toetuse maksmise peatada (võimaliku) rikkumise summa ulatuses kuni finantskorrektsiooni menetluse lõpuni ja tegeliku mitteabikõlbliku või kulu suuruse selgumiseni või selgub, et kulu oli siiski abikõlblik. Makse peatamise või osalise peatamise eelduseks ei ole (võimaliku) mitteabikõlbliku kulu olemasolu menetletavas maksetaotluses. Makse võib peatada ka juhul, kui (võimaliku) rikkumisega seotud toetuse summa on suurem, kui projektis veel maksmata toetuse summa. Toetuse maksmine ei ole põhjendatud, kui rikkumisele vastav summa võib kuuluda tagasimaksmisele.
Tasaarveldamise korral ei ole tegemist toetuse maksmisest keeldumisega, sest tasaarveldamine tähendab seda, et selle tulemusel loetakse poolte rahalised nõuded  ehk siis toetuse maksmise ja tagasi maksmise nõuded tasaarveldamise teel täidetuks. Kui keelduda maksetaotluse menetlemise tulemusena toetuse maksmisest, siis ei teki summat, mida tasaarveldada. Punkti 5 rakendamisel tuleb arvestada HMS § 4 tulenevat normi proportsionaalse rakendamise põhimõtet, sest tegemist on kaalutlusõiguse alusel sätte rakendamisega - näiteks peab lähtuma sellest, kas toetuse saaja on riigiasutus või mitte, FKO tegemise tõenäosusest, selle alusel tagasimaksmisele kuuluva summa suurusest, tagasinõuetava toetuse tagasi saamise riskist vms. 
Lõikega 2 nähakse ette kohustus lubada toetuse saajal tähtaja jooksul kõrvaldada maksetaotluses või ettemakse kasutamise aruandes olevad puudused või täita kuluga seotud kohustused. Kulu korral, mille abikõlblikkuses kahtlust ei ole, saab maksetaotluse või ettemakse kasutamise aruande menetlusega jätkata. 
Lõike 3 kohaselt ei maksta toetust välja mitteabikõlblikuks osutuva kulu osa hüvitamiseks, kui selle kulu osa mitteabikõlblikkuse kohta on tehtud või tuleb teha FKO.
Kuna maksest keeldumine saab toimuda rakendusüksuse või korraldusasutuse FKO alusel, siis on rakendusüksuse poolt vähendatud mahus toetuse maksmise otsus hõlmatud FKOga. Kui FKO hõlmab lepingut, mille alusel esitatakse kulusid mitmes jaos, siis peab FKO sisaldama teavet, et sama FKOga seotud kulu osa esitamisel järgmises maksetaotluses vähendatakse makstavat toetuse summat FKOs fikseeritud protsendimäära ulatuses. Seega, kui rakendusüksusel tuleb keelduda toetuse maksmisest varasemalt tehtud FKO alusel, siis HMS § 43 lõike 4 punktis 2 kohaselt tuleb keeldumisest teatamisel esitada ka maksest keeldumise põhjendused, mis seisneb selles, et teates viidatakse otsusele, mille alusel maksest keelduti. 
Kui maksetaotlusega taotletakse ettemakset, siis FKOd ei saa teha, kuna ettemakse saamise alusena ei taotle toetuse saaja kulude prognoosi aluseks olevate kulude abikõlblikuks tunnistamist.
Lõigete 4−6 kohaselt võib korraldusasutus vastavalt asjaoludele, kas kohustada rakendusüksust peatama toetuse maksmine, keelata rakendusüksusel makset teha või keelata ettemakse kasutamise aruandes olevat kulu abikõlblikkuks lugemise. Korraldusasutus annab esitab rakendusüksusele motiveeritud otsuse. Rakendusüksus teatab toetuse saajale ja palub toetuse saajal korrigeerida maksetaotlust või esitada täiendavaid tõendeid või selgitusi. Puuduse likvideerimise järgselt jätkatakse maksetaotluse menetlusega. Kui toetuse saaja puudusi ei likvideeri, siis rakendusüksus teeb FKO. Kui puudus tuleneb rakendusüksuse toimingust, likvideerib puudused rakendusüksus. Toetuse saaja või rakendusüksuse selgituse, esitatud informatsiooni või täiendavate tegevuste põhjal võib korraldusasutus tühistada peatamise ning maksetaotluse menetlemisega jätkatakse. 
Korraldusasutusel on õigus vajadusel kontrollida kulude abikõlblikkust ja abikõlblike kulude aluseks olevaid dokumente, sest rakendusüksus täidab ühissätete määruse artikli 125 lõike 5 punktis a nimetatud kulude abikõlblikkuse kontrolli vahendusasutusena, seega korraldusasutus peab olema veendunud, et korraldusasutuse enda poolt mittetäidetavat ülesannet täidetakse korrektselt. Korraldusasutuse kontrollid ja kontrollide tulemused on sertifitseerimisasutusele ühissätete määruse artikli 126 punkti c kohaselt üheks aluseks, et olla veendunud, kas Euroopa Komisjonile sertifitseeritud kulud on abikõlblikud. Korraldusasutus kontrollib maksetaotlusi ühissätet määruse artikli 125 lõike 5 kohaselt.
Korraldusasutus võib kohustada rakendusüksust maksetaotluse menetlemise peatama ka siis, kui sertifitseerimisasutus ei nõustu rakendusüksuse poolt abikõlblikuks loetud kulu lisamisega ühissätete määruse artikli 126 punktides a ja b nimetatud Euroopa Komisjonile esitatavasse maksetaotlusesse ja aruandesse või kui Euroopa Komisjon peatab maksed Eestile. Tegemist on erandkorras rakendatava võimalusega, mille võib tingida eelnimetatud põhjustel toetuse Euroopa Komisjonilt mitte laekumine. Euroopa Komisjonilt toetuse mittelaekumine ei tähenda automaatselt riigisiseselt toetuse maksete peatamist, kuid korraldusasutus võib sellise otsuse teha, kui:
	kulude abikõlblikkust kontrolliva asutuse (nt rakendusüksuse) tööprotsesside puudused on niivõrd olulised, et rakendusüksuse poolt toetuse saajatele maksete jätkamine võib tähendada olulise finantskahju tekkimist;  

riigieelarveliste vahendite piiratuse tõttu ei ole võimalik siseriiklikult riigieelarveliste vahendite arvelt maksetega jätkata. 

Lõigete 5 ja 6 kohaselt on korraldusasutuse poolse toetuse maksmise keeldumise näol tegemist rakendusüksuse jaoks korraldusasutuse kui teise menetlusosalise siduva arvamusega toetuse maksmise või mittemaksmise üle otsustamisel, mis olemuselt vastab HMS § 52 lõike 1 punktis 2 nimetatud eelhaldusakti tunnusele: „teha õiguslikult siduvalt kindlaks asja lõplikul lahendamisel tähtsust omav asjaolu”. Lõpliku otsuse teeb siiski rakendusüksus, kellel on pädevus enne FKO tegemist korraldusasutust ümber veenda. Kuna eelnõu § 1 lõike 2 ja HMS § 52 lõike 2 kohaselt kohaldatakse ka eelhaldusaktile haldusakti kohta sätestatut, siis peab korraldusasutuse keeldumine olema motiveeritud.
Korraldusasutuse kui eelhaldusakti või siduva arvamuse andja (menetlusosaline HMS § 11 lõike 1 punkti 4 kohaselt) saab kaasata vaidemenetlusse ja kohtusse. 
Kui toetuse saaja arvab, et kulu on ikkagi abikõlblik, siis vastavalt HMS § 72 lõikele 2 saab toetuse saaja vaidemenetluse korras vaidlustada korraldusasutuse toetuse maksmisest keeldumist vaid pärast seda, kui rakendusüksus on teinud FKO või ta on keeldunud toetuse maksmisest enda või korraldusasutuse poolt tehtud FKO alusel.

Lõike 7 kohaselt peab rakendusüksus tegema FKO, kui korraldusasutus keelab toetuse maksmise või lugeda ettemakse kasutamise aruandes nimetatud kulu abikõlblikuks. FKO tuleb teha, sõltumata sellest, kas siseriiklikult kohustatakse toetuse saajat saadud vahendeid ka tagastama, et tagada toetuse maksmise ja kasutamise üle korrektne arvestus.

Halduskohtumenetluse seadustiku § 19 lõike 1 punktide 3 ja 4 kohaselt kaasatakse korraldusasutus vastustajana halduskohtumenetlusse, kuna korraldusasutus otsus on rakendusüksusele siduv.

8. jagu 
Rakenduskava seire ja hindamine

Eelnõu §-ga 31 reguleeritakse rakenduskava seire korraldust. Kuna perioodil 2014–2020 on üks rakenduskava perioodi 2007–2013 kolme rakenduskava asemel, siis moodustatakse ka üks rakenduskava seirekomisjon ja rakenduskava ja selle seirearuannet hakkab koostama korraldusasutus. Juhtministeeriume, kelle ülesandeks perioodil 2007–2013 oli rakenduskava seirearuannete koostamine ja aasta seirekomisjoni koosolekute juhtimine, enam ette ei nähta.

Lõike 1 kohaselt koostab korraldusasutus koostöös rakendusasutustega rakenduskava aasta seirearuanded ja rakenduskava lõpparuande ning jälgib prioriteetsete suundade üleselt rakenduskava elluviimist. 

Iga-aastane seirearuanne tuleb esitada 30. juunil eelmise kalendriaasta 31. detsembri seisuga andmete kohta. Esimene seirearuanne tuleb esitada 2016. aastal 2014. ja 2015. aasta kohta koos. Lõpparuanne tuleb esitada 2024. aasta 31. jaanuariks. Aasta seirearuanne sisaldab infot rakenduskava elluviimise finants- ja tulemusnäitajate kohta, sealhulgas ka rahastamisevahendile antud toetuse kasutamise kohta.   

Korraldusasutus, vastutades rakenduskava tulemusliku elluviimise eest, annab rakendusasutusele ühissätete määruse artikli 49 lõike 4 kohaselt seirekomisjoni ja ühissätete määruse artikli 50 lõike 7 kohaselt Euroopa Komisjoni ettepanekul ning iseseisvalt soovitusi rakenduskava tõhusamaks rakendamiseks ning jälgib soovituste rakendamist. Soovituste rakendamata jätmine peab olema argumenteeritud.

Lõike 2 kohaselt koostab korraldusasutus iga-aastase seirearuande ja programmperioodi lõpparuande koostöös rakendusasutustega. Koostöö rakendusasutustega on aktuaalsem 2017. aastal esitatava aruande koostamisel, kuna siis peab aruanne sisaldama ühissätete määruse artikli 50 lõike 4 kohast rakenduskava prioriteetse suuna eesmärkide saavutamise analüüsi, mille koostab rakendusasutus ja viimistleb ühtsesse aruandesse korraldusasutus. Rakendusasutus kaasab vajadusel aruande koostamisse rakendusüksuse. 2019. aastal esitatav aruanne, mille koostab korraldusasutus, peab lisaks eelmärgitud analüüsile sisaldama ka analüüsi kuidas rakenduskava tulemused on panustanud liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia eesmärkide saavutamisse. Seiremääruste andmist eelnõu ette ei näe, sest ühissätete määruse kohaselt koostatakse seirearuanne vastavalt Euroopa Komisjoni juhistele. Korraldusasutus esitab aruanded rakenduskava seirekomisjonile kinnitamiseks. Kinnitatud aruande esitab korraldusasutus Euroopa Komisjonile ja teadmiseks Vabariigi Valitsusele.

Lõike 3 kohaselt tuleb rakendusasutustel, rakendusüksustel ja rahastamisvahendi rakendajatel anda korraldusasutusele rakenduskava elluviimisega seotud teavet vastavalt korraldusasutuse juhistele korraldusasutuse nõudmisel, sealhulgas sisendi seirearuandesse, vajaliku teabe Euroopa Komisjoni toimuvateks aastakoosolekuteks, Vabariigi Valitusele toetuse kasutamise edenemise ülevaadete tegemiseks, soovituste rakendamise jälgimiseks ja probleemide lahendamiseks. 

Eelnõu §-ga 32 reguleeritakse seirekomisjoni tööd. Seirekomisjoni asutab korraldusasutuse juht. Seirekomisjon tuleb moodustada hiljemalt kolme kuu jooksul pärast Euroopa Komisjoni poolt rakenduskava kinnitamist. Korraldusasutus tagab seirekomisjoni asjaajamise, valmistab ette seirekomisjoni materjalid ja koostab koosolekute protokollid. Seirekomisjoni ülesanded on sätestatud ühissätete määruses. Kooskõlas ühissätete määruse artikliga 47 võib juhtida seirekomisjoni tööd korraldusasutus. Seirekomisjoni koosolekud peavad toimuma vähemalt üks kord aastas. Seirekomisjon peab ühissätete määruse kohaselt heaks kiitma rakenduskava muudatused.

Eelnõu §-ga 33 nähakse uudsena ette valdkondlike komisjonide moodustamine rakenduskava tegevuste riigisiseseks valitsemisalade ehk muuhulgas rakendusasutuste üleseks valdkonnapõhiseks planeerimiseks ja seireks. Sellega püütakse vältida samade meetmete ja selle tegevuste rahastamise dubleerimist ning tagada asutuste ja partnerorganisatsioonide vaheline kooskõlastatud tegevus. Valdkonnapõhise planeerimise ja seiramise vajadus tuleneb ka sellest, et ühissätete määruse artikli 52 lõike 2 punkti a kohaselt tuleb eduaruandes selgitada ja analüüsida, kuidas EL fondide vahenditega on saavutatud liikmesriigi enda eesmärke.

Valdkondlikku komisjoni on soovitav ühildada valdkonnas juba tegutsevate valdkonnapõhise töögrupi või komisjoniga Poliitikavaldkonna arengukava juhtkomisjonid ja OECD riigivalitsemise raporti tegevuskava ettepanekul loodud poliitikavaldkonnapõhised asekantslerite töörühmad., kaasates lisaks korraldusasutusele ja rakendusasutustele ka tänaste poliitikavaldkonna põhiste komisjonide liikmed ja vastavate valdkonna partnerorganisatsioonide esindajaid.
Ettepaneku valdkondliku komisjoni moodustamiseks teeb seirekomisjon. Kuna korraldusasutus vastutab seirekomisjoni koosolekute ettevalmistamise eest, siis seirekomitee ettepaneku valmitab ette korraldusasutus, tehes seda koostöös rakendusasutustega. Asutaja kehtestab ka valdkondliku komisjoni töökorra, arvestades valdkondliku komisjoni ülesandeid.
Valdkondlikule komisjonile on soovitatav esitatada TAT õigusakti, rahastamisvahendi rakendamislepingu ja rahastamisvahendi rakendamiskäskkirja eelnõu kavand vastavalt eelnõu § 33 lõike 4 punktides 4 ja 5 nimetatud asjaolude kohta arvamuseks avaldamiseks enne, kui eelnõu esitatakse eelnõude infosüsteemi (edaspidi EIS) kaudu kooskõlastamiseks eelnõu § 13 lõike 3 kohastele asutustele. Valdkonnakomisjonile tuleb esitada arvamuse avaldamiseks ka eelnõu § 33 lõike 4 punktides 4 ja 5 nimetatud asjaolude muudatused, millega tagatakse see, et valdkondlik komisjon oma jooksvalt ülevaadet meetme elluviimise tingimuste kohta ning et meedet viiakse ellu kooskõlas rakenduskava ja siseriiklike strateegiatega ehk selle kaudu täidab valdkonnakomisjon ka käesoleva lõike punktis 3 nimetatud ülesandeid. Eelnõu seletuskirjas antakse ülevaade valdkondliku komisjoni arvamusest ja kuivõrd sellega on eelnõus arvestatud. Sellega tagatakse, et valdkondlik komisjon on meetme sellistel tingimustel elluviimisega päri.

Eelnõu §-ga 34 reguleeritakse hindamiste korraldust. 

Lõike 1 kohaselt korraldab korraldusasutus rakenduskava elluviimise jooksul rakenduskava üleseid hindamisi. Samuti esitab korraldusasutus 31. detsembriks 2021. a Euroopa Komisjonile ühissätete määruse artikli 114 lõikes 2 nimetatud hindamiste tulemuste kokkuvõtliku aruande, mis kajastab programmperioodi jooksul läbi viidud hindamiste tulemusel antud soovitusi.   

Lõike 2 kohaselt võivad rakendusasutused vajadusel viia läbi valdkonna, prioriteetse suuna ja meetmete hindamisi. Iga hindamine peab olema arvatud seirekomisjoni poolt heakskiidetavasse lõikes 3 nimetatud hindamiskavasse. Ühissätete määruse artikli 110 lõike 2 punkt c kohaselt kiidab seirekomisjon muuhulgas heaks rakenduskava hindamiskava ja selle muudatused. Heakskiit vormistatakse seirekomisjoni protokollilise otsusega. Tegemist on haldusesisese otsusega. 

Kui on moodustatud valdkondlik komisjon, võib ta teha hindamise läbiviimise suhtes ettepanekuid enne hindamise hindamiskavasse arvamist. Sellise korraga tagatakse ülevaade kavandatavatest hindamistest, valdkonnapõhiste aspektide ühes hindamises hõlmatus ja et valdkonnas ei planeerita dubleerivaid hindamisi.

Lõike 3 kohaselt koostab korraldusasutus koostöös rakendusasutustega ühissätete määruse artikli 56 lõikes 1 nimetatud hindamiskava ning esitab selle rakenduskava seirekomisjonile heakskiitmiseks. Korraldusasutus kaasab rakendusasutused hindamiste planeerimisse ja korraldamisse. 

Lõikega 4 kohustatakse hindamiste läbiviijaid informeerima rakenduskava seirekomisjoni ja valdkondliku komisjoni hindamise tulemusel antud peamistest järeldustest ja soovitustest. Teave esitatakse komisjoni teenindava asutuse kaudu.

Lõike 5 kohaselt tuleb rakendusasutusel ja rakendusüksusel esitada ka peale programmperioodi lõppu korraldusasutusele teavet, kui teavet on vaja ühissätete määruse artiklis 57 nimetatud järelhindamise käigus.

9. jagu 
Dokumentide säilitamine, andmete töötlemine ja struktuuritoetuse register

Eelnõu §-ga 35 reguleeritakse dokumentide säilitamise kohustust kooskõlas ühissätete määruse artikli 140 lõikes 1 nimetatud võimalustega. Kui dokumentide säilitamistähtaeg lõpeb, sealhulgas käesoleva paragrahvi lõike 2 kohase projekti-põhise lähenemise puhul, siis kogutud või ülesannete täitmisel tekkinud andmed, sealhulgas isikuandmed, ja dokumendid kuuluvad hävitamisele, välja arvatud kui need tuleb üle anda Rahvusarhiivile.

Lõike 1 kohaselt peavad rakenduskava elluviimist korraldavad asutused ja auditeeriv asutus säilitama oma ülesannetega seotud dokumente ja andmeid vastavalt ühissätete määruses sätestatule. 

Lõikes 2 sätestatud kord on sõnastatud toetuse saaja vaates. Kuna toetuse saaja jaoks loetakse kulu abikõlblikuks eelnõu kohaselt vaid siis, kui rakendusüksus on maksetaotluses nimetatud kulu abikõlblikuks lugenud ja toetuse välja maksnud (sh tasaarveldanud), siis hakkab säilitamisaja arvamine just rakendusüksuse poolt kulu või terve projekti kulude abikõlblikuks lugemisest. 

Projekti kõikide abikõlblike kulude dokumentide säilitamise nelja-aastane tähtaeg algab alates viimase kulu 30. juuni seisuga abikõlblikuks lugemise aasta 31. detsembrist.
Seega, kui projekti viimane kulu loeti abikõlblikuks näiteks 4. oktoobril, siis algab säilitamistähtaeg järgmise aasta 31. detsembrist.

30. juuni on seotud rakenduskava raamatupidamisaruande aasta lõppajaga ja sellega, et selle aja seisuga abikõlblikuks loetud kulud sisalduvad sertifitseerimisasutuse poolt Euroopa Komisjonile ühissätete määruse artikli 137 lõikes 1 viidatud EL finantsmääruse artikli 59 lõike 5 kohaselt järgmise aasta 15. veebruariks esitatavas rakenduskava raamatupidamise aruandes.

Toetuse saaja jaoks muutub tähtaeg võrreldes STSs 2007–2013 sätestatud ühtse tähtajaga, milleks on 31.12.2025, lühemaks. Ühissätete määrus võimaldab läheneda dokumentide säilitamisel alla ühe miljonilistes projektides ka arve-põhiselt, mis aga võib olla liialt segadust tekitav. Seepärast on eelnõus sätestatud säilitamise algusaeg alates ajast, mil rakendusüksus on tunnistanud maksetaotluse raames kõik kulud abikõlblikuks.

Eelnõus on säilitamistähtaeg aasta võrra pikem, kui projekti-põhisel lähenemisel ühissätete määruse artikli 140 lõikes 1, selleks, et kui tekib küsimusi toetuse saajale makstud toetuse aluseks oleva kulu abikõlblikkusega, siis 15. veerbuariks Euroopa Komisjonile esitatavasse raamatupidamisaruandes kulu ei esitata.

Lõike 3 kohaselt tuleb rakendusüksusel teatada toetuse saajale dokumentide ja muude tõendite säilitamise algusajast. Nimetatud kohustus tuleneb ühissätete määruse artikli 140 lõikest 2. Eelnõuga nähakse ette ka lõppaja teatamise kohustus, mis ei välista tähtaja katkemise rakendumist. Säilitamistähtaja arvestus algab uuesti, kui tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 158 kohaselt toetuse saaja on nõuet tunnustanud või katkemise aluseks olevaid asjaolusid enam ei esine.

Liikmesriik peab tagama toetuse andmise ja kasutamisega ning asutuste ülesannete täitmisega seotud andmete ja neid tõendavate dokumentide olemasolu kulude abikõlblikkuse ning kohustuste ja ülesannete täitmise kontrollimisteks, seda nii siseriiklike kontrollide ja auditite kui ka Euroopa Komisjoni ja Kontrollikoja poolt läbiviidavate kontrollide tarbeks. Tuleb arvestada, et toetus makstakse välja reeglina dokumentide koopiate alusel ning sedagi vahel vaid nõudmisel, olenevalt projekti abikõlblike kulude suurusest või projekti kogumaksumusest, mistõttu esitatud andmete tegelikkusele vastavust kontrollitakse kohapealse kontrolli ja auditite raames reeglina riskianalüüsi põhjal koostatud valimi alusel.

Lõike 4 kohaselt katkeb dokumentide säilitamistähtaeg vastavalt ühissätete määrusele vaide- ja kohtumenetluse ajaks või kui nii on nõudnud Euroopa Komisjon. Katkeda saab tähtaeg 30. juuni seisuga rakendusüksuse poolt abikõlblikuks loetud kulu või lõpetatud projekti korral, kui kontrolli või auditi tulemusel on alanud vaide- või kohtumenetlus.

Lõikega 5 nähakse ette võimalus anda projektiga seotud dokumendid hoiule rakendusüksusele, kui rakendusüksusel on selline valmisolek või rakendusüksusele on pandud selline kohustus rakendusasutuse poolt. Dokumentide üleandmise kohta tuleb koostada akt. Kui hoiule antakse dokumentide koopiad, siis peab rakendusüksusel vastavalt ühissätete määrusele olema koopiate originaalile vastavuse tuvastamise kord. Selline abinõu vähendab toetuse saaja halduskoormust ning tagab nõutud aja jooksul dokumentide säilimise ja kiiresti leidmise. Rakendusüksuse sellised kulud kaetakse tehnilise abi vahenditest.

Eelnõu § 36 kohaselt võivad korraldusasutuse, rakendusasutuse, rakendusüksuse, sertifitseerimisasutuse ja auditeeriva asutuse töötajad töödelda ja omavahel vahetada neile tööülesannete käigus saadud või loodud teavet ja dokumente. Nimetatud õiguste andmine on vajalik, kuna avaliku teabe seaduse ja isikuandmete kaitse seaduse kohaselt on nõutud seaduses sätestatud õigusliku aluse olemasolu piiratud juurdepääsuga andmete töötlemiseks. Isikuandmeid ei töödelda kauem, kui see on vajalik andmete kogumisel seatud eesmärgi saavutamiseks, sealhulgas kuni dokumentide ja andmete säilitamistähtaja lõpuni, kui isikuandmeid peab säilitama kulude abikõlblikkuse või kohustuste täitmise tõendamiseks.
Lisaks kehtestatakse haldusülesande täitjale üldine nõue hoida saladuses temale teatavaks saanud piiratud juurdepääsuga teavet nii töösuhte või ametisoleku ajal kui ka pärast selle lõppu. Sättega sedastatakse üle avaliku teenistuse seaduse § 55 ja HMS § 7 lõikes 3 sätestatu. Ka auditeerijad võivad kokku puutuda nii äri- või riigisaladusega kui ka isikandmetega ning ka sellistel juhtudel tuleb järgida vastavale teabele kehtivaid piiranguid.
Kokkuvõtlikult saab jaotada eelnõu tähenduses teabe avalikustamist järgmiselt: 
a) aktiivselt avalikustatav teave ehk kohustatud asutus teeb teabe ise avalikuks; 
b) passiivselt avalikustatav teave ehk teabenõude korras väljastatav (avaldatav) teave; 
c) juurdepääsupiiranguga avalik teave ehk teave, millele on võimalik juurdepääs saada vaid õigustatud huvi korral.

Eelnõu § 37 kohaselt jätkatakse perioodil 2014–2020 toetuse andmise üle arvestuse pidamist perioodi 2004–2006 toetuse andmise administreerimiseks loodud  infosüsteemis (edaspidi register). Kuni eelnõu jõustumiseni Eelnõu jõustumisega samale ajale on planeeritud ka registrimääruse jõustumine. reguleerib registri tööd kaks määrust (Vabariigi Valitsuse ja Rahandusministeeriumi). Alates eelnõu jõustumisest reguleerib registri kasutamist üks Vabariigi Valituse määrus ehk nn registrimäärus. Rahandusministri määrusega reguleeritud registri kasutamise kord on ühildatud Vabariigi Valitsuse määrusega. Registrimäärusega nähakse ette andmekoosseisud, arvestades toetuse andmise menetlusetappe ja infoühikuid, mida tuleb Euroopa Komisjonile aruannetes esitada.

Register täidab tugifunktsioone toetuse andmise üle arvestuse pidamisel, info talletamisel ja edastamisel. Registris oleva teabe põhjal jälgitakse rakenduskava elluviimise edenemist, ülesannete täitmist ja kulude abikõlblikkust. Register saab uuel perioodil senisest olulisemaks töökeskkonnaks ning toetuse saajatele toetuse taotlemise ja aruannete ning maksetaotluste ja muu teabe edastamise keskkonnaks. Ühissätete määruse artkli 122 lõike 3 kohaselt peab 2016. aasta 1. jaanuarist olema võimalik, et kogu toetuse taotlemise, andmise ja kasutamisega seotud info kajastub registris ning toetuse andmise korraldajad peavad ülesannete täitmiseks vajaliku info saama vaid registrist. Selline nõue tuleneb soovist lihtsustada andmevahetust, ühtlustada andmetöötlust ja lühendada dokumentide säilitamistähtaega. Kuna kõik osapooled lähtuvad otsuste tegemisel vaid registrisse kantud infost, saavad registrisse kantud andmed, mis on seotud toetuse andmise protsessiga, õigusliku tähenduse.

See, kas taotleda saab toetust ka registriväliselt, sõltub taotlejate juriidilisest vormist ja eeldatavast suutlikkusest registrit kasutada. Seega jääb võimalus esitada toetuse taotlus paberkandjal või digiallkirjaga elektrooniliselt, kui TAT õigusaktis on selline võimalus jäetud.

Eelnõu alusel kogutud andmekogu lõpeb, kui eelnõu seadusena kehtivus tunnistatakse kehtetuks, mis omakorda on seotud ühissätete määruse artiklis 140 nimetatud dokumentide säilitamistähtaja lõpuga.

10. jagu 
Teavitamisstrateegia ning toetuse taotlemise ja andmisega seotud andmete avalikustamine 

Eelnõu § 38 kohaselt peavad korraldusasutus, rakendusasutus ja rakendusüksus teavitama avalikkust toetuse saamise võimalustest vastavalt teavitamisstrateegiale.
Ühissätete määruse artikliga 116 ette nähtud kohustusliku rakenduskava teavitamisstrateegia töötab välja korraldusasutus koostöös rakendusasutustega ning esitab selle seirekomisjonile heakskiitmiseks. 
Korraldusasutuse juht (minister) määrab teavitaja, kes vastutab rakenduskava teavitamistegevuste elluviimise eest, juhib teavitamisega seotud töörühma tegevust, tagab korraldusasutuse hallataval toetuse veebisaidil asjakohase info ning annab Euroopa Komisjonile ülevaateid siseriiklikest teavitamismeetmetest.

Eelnõu §-ga 39 reguleeritakse millal ja millised toetuse kasutamise ja andmisega seotud andmed on avalikustatavadAvaliku teabe seaduse § 8 lõikes 2 kohaselt on teabe avalikustamine teabevaldaja poolt seadusega sätestatud 
korras teabele juurdepääsu võimaldamine, ilma et selleks peaks teabenõuet esitama. või avaldatavad. Teabe avaldamise piirangud tulenevad lisaks avaliku teabe seadusele ka käesolevast seadusest. 

Lõigete 1 kuni 4 kohaselt võib avalikustada enne TRO jõustumist taotluste kohta statistilisi andmeid (teabenõude alusel), välja arvatud erisuste korral. Eelnõuga on laiendatud taotlejate ringi, sealjuures on avalikustatavad avaliku teabe seaduse §-s 5 nimetatud teabevaldaja taotlusega seotud andmed, välja arvatud, kui muu seaduse alusel on andmed määratletavad piiratud juurdepääsuga teabeks.  

Piiratud juurdepääsuga teave on muuhulgas ärisaladusega seonduv teave. Eeldatakse, et ettevõtja ise märgib ära, millist teavet ta loeb ärisaladuseks. Kui ettevõtja ise ei väljenda, et tegu on ärisaladusega, siis asutus peaks avaliku teabe seaduse § 35 lõike 1 punkti 17 kohaselt omal algatusel märkima dokumendi piiratud juurdepääsuga dokumendiks vaid siis, kui ärisaladuse sisaldumine dokumendis on ilmne. Asutus küsib vajadusel ettevõtjalt põhjendusi, kuid piirangu seab ta (või keeldub seadmisest) enda kaalutlusotsusena. Ärisaladusena ei käsitleta avalik-õiguslike isikute või asutuste poolt saadud rahaliste vahenditega seotud teavet, andmeid lepingu eseme, leppetrahvi ja muude sanktsioonide kohta jms. Ärisaladuse mõiste tuleneb konkurentsiseaduse § 63 lõikest 1: Ärisaladuseks loetakse niisugune teave ettevõtja äritegevuse kohta, mille avaldamine teistele isikutele võib selle ettevõtja huve kahjustada, eelkõige oskusteavet puudutav tehniline ja finantsteave ning teave kulude hindamise metoodika, tootmissaladuste ja -protsesside, tarneallikate, ostu-müügi mahtude, turuosade, klientide ja edasimüüjate, turundusplaanide, kulu- ja hinnastruktuuride ning müügistrateegia kohta. Ärisaladus ei ole avalikustamisele kuuluv või avalikustatud teave /…/.  Vaata selgitusi „Avaliku teabe seaduse üldjuhend“ § 33 ja § 34, kättesaadav: http://www.aki.ee/et/juhised/avaliku-teabe-seaduse-uldjuhend" http://www.aki.ee/et/juhised/avaliku-teabe-seaduse-uldjuhend


Teadus- ja arendusasutustele teadus- ja arendustegevuseks (edaspidi T&A) toetuse taotlemisel taotluses esitatud andmed peetakse vajalikuks jätta avalikustatavaks, sest T&A asutused ei ole kasumile orienteeritud ning nende tegevusteks eraldatavad toetused ei ole suunatud äritegevuse toetamisele. T&A meetmetes toetuse andmise eesmärk on eelkõige Eesti teaduse konkurentsivõime tõstmine, et luua pikemas perspektiivis soodne pinnas innovatsiooniks ning majandustegevuse kasvuks.  Seda erandit saab rakendada, kui projektid ei sisalda ärisaladust ega intellektuaalomandi õigustega kaitstud teavet. Eelkõige on seda erandit vaja olukordades, kus mitu taotlejat soovivad toetust ühesuguse sisuga projektile – näiteks teaduskeskuse ehitamiseks või väga kalli teadusaparaadi ostmiseks, samas oleks otstarbekas rahastada ainult ühte sellist projekti. Seega on vajalik luua võimalus avalikuks aruteluks, kuhu oleks võimalik kaasata asjassepuutuvate kõrgkoolide ja teadus- ja arendusasutuste esindajad. Vaid avaliku arutelu, kaasatuse  ja teaduspõhise diskussiooni tulemusena on võimalik T&A tegevuse valdkonnas tagada optimaalseid  investeeringuid. Selleks, et vältida põhjendamatuid teabenõudeid kolmandatelt isikutelt enne TRO või taotluse rahuldamata jätmise otsuse tegemist, tuleb TAT määruses sätestada ka osapooled, kellele teavet avalikustatakse ning kuidas toimub avalikustamine.  

Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse § 3 lõike 1 punkti 5 kohaselt on riigieelarvelistest vahenditest finantseeritud põhitegevuse tulemused, millega ei kaasne intellektuaalomandiõigused, samuti avalik teave.  Seega ei lähe käesolev avalikustamise erand vastuollu juba olemasoleva korraga.

Peale TRO jõustumist tuleb korraldusasutusel avalikustada ühissätete määruses nimetatud toetuse andmisega seotud andmed oma veebiaadressil www.struktuurifondid.ee. 

Lõike 5 kohaselt saab avaldamisele mittekuuluva teabe määrata piiratud juurdepääsuga teabeks kuni 2028. aasta 31. detsembrini, mis on lõplik dokumentide säilitamistähtaeg, arvestades ühissätete määruse artiklis 140 sätestatud tingimusi. Rahuldamata jäänud taotlused tuleks peale nimetatud avalikustamise tähtaega hävitada, kuna need ei kuulu olemuselt ka arhiiviväärtusega dokumentide alla, mis tuleks rahvusarhiivile üle anda.

Lõike 6 kohaselt jätkatakse senise korraga: avalikustamisele ei kuulu teave, mis võimaldab  seostada, millise hinnangu andis rakendusasutuse või rakendusüksuse konkreetne ametnik, töötaja või võlaõigusliku lepingu alusel kaasatud hindaja taotluse või investeeringute kavasse ettepaneku tegija projekti menetlusprotsessis. Hindajate nimed ja nende poolt antud hinnangud on avalikustatavad. Hindajate kaitse on oluline, et tagada julgelt antud hinnang, seda ei oleks võimalik seostada konkreetse hindajaga ja viia minimaalseks hindamisjärgne hinnangute andmine hindajale endale.

Lõikes 7 eesmärgiks on tagada, et toetuse saajale oleks kontrollitavaks osutumine suhteliselt ootamatu. Teadmatus, kas valimisse sattutakse distsiplineerib enam tegutsema vastavalt reeglitele. Praktikas on leitud, et kuna kohapealse kontrolli- ja auditiplaanid koostatakse aegsasti ette, siis plaani avalikustamine võib mõjutada kontrolli tulemusi (nt toetuse saaja jõuab tellida oma projektis toetuse kasutamise õiguspärasuse kontrolli, kuna teab, et tema projekti tuleks kindlasti kohapeale kontrollima), seega on põhjendatud kohapealse kontrolli- ja auditiplaanid tunnistada asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teavet sisaldavateks dokumentideks. Kohapealse kontrolli- ja auditiplaanide puhul on tegemist avaliku teabe seaduse § 35 lõike 2 punktis 3 nimetatud asutusesiseselt adresseeritud dokumentidega. Avalikustamise piiramine ei tähenda aga seda, et toetuse saajat ei teavitata ette kohapealse kontrolli või auditi läbiviimise kavatsusest. Auditi lõpparuannet ja kontrolliakti ei või avaliku teabe seaduse § 35 lõike 1 punkti 2 või § 35 lõike 2 punkti 2 alusel enne kinnitamist avalikustada.

Lõike 8 kohane FKOdega seotud andmete avalikustamine on seotud käesoleva paragrahvi lõike 3 alusel avalikustatavate toetuse saajate andmete ja määratud toetuse summade avalikustamise kohustusega, sest finantskorrektsiooni summa avalikustamine korrigeerib saadud või saadavat toetuse summat. FKOga seotud isikute ja summade avalikustamine on kooskõlas ka avaliku teabe seaduse § 36 lõike 1 punktiga 9, mille kohaselt on keelatud tunnistada asutusesiseseks teabeks riigi eelarve kasutamise ning eelarvest makstud tasude ja hüvitiste seotud andmed, ning sama lõike punktiga 12, mille kohaselt on keelatud tunnistada asutusesiseseks teabeks riikliku või teenistusliku järelevalve korras jõustunud ettekirjutusi või akte. Koonddokumendi avalikustamisega väheneb vajadus vastata üksikpäringutele. 

Lõikega 9 korratakse üle isiku õigus tutvuda dokumendis tema kohta käiva teabega, saada väljavõtteid, kui dokument sisaldab andmeid, millele juurdepääs on piiratud. 

Lõike 10 kohaselt sätestatakse täpsemad avalikkuse toetuse andmisest teavitamise nõuded Vabariigi Valitsuse määrusega, arvestades ühissätete määrusest ja selle alusel antavast rakendusmäärusest tulenevaid teavitamise ja sümboolika kasutamise nõudeid. Lisaks nimetatakse määruses üle ühissätete määruse XII lisa punktis 1 nimetatud toetuse andmise üksikotsuse tegemise järgselt avalikustamisega seotud andmed.

11. jagu
Projekti ning rakendusasutuse ja rakendusüksuse ülesannete täitmise kontrollimine

Eelnõu §-ga 40 määratletakse kontrollimise sisu. Tulenevalt kontrollitava rollist saab kontrolle liigitada kaheks: rakendusasutuse ja rakendusüksuse poolt täidetavad korraldusasutuse ülesannete täitmise kontrollid ning projektide kontrollid. 

Tuginedes ühissätete määruse artikli 4 lõikele 8, artiklitele 72 ja 73 ning artikli 74 lõikele 2 kehtestatakse kõikides rakenduskava elluviimise juhtimise ja korraldamise eest vastutatavates asututustes, st korraldusasutuses, rakendusasutustes ja rakendusüksustes vastavalt ühissätete määruse artikli 122 lõikele 1 juhtimis- ja kontrollisüsteemid (edaspidi JKS). Rakendusasutuse ja rakendusüksuse JKS korrektsuse ja toimimise eest on vastutav korraldusasutus vastavalt ühissätete määruse artikkel 125 lõikele 1. Vastutamine hõlmab JKSde kontrollimist. Kontrollide põhjal esitab korraldusasutus vastavalt ühissätete määruse artikli 125 lõike 4 punktile e igal aastal juhtkonna kinnitava avalduse juhtimis- ja kontrollisüsteemide toimivuse kohta.

Projektide kontrollid hõlmavad ühissätete määruse artikli 125 lõikes 3 ning lõike 4 punktides a−d sätestatud korraldusasutuse ülesandeid. Vastavalt ühissätete määruse artikli 125 lõikele 5 hõlmavad kontrollid järgmisi menetlusi: a) toetuse saaja iga maksetaotluse kontroll (eelnõu § 27 lg 1) ning b) tegevuste kohapealne kontroll (eelnõu § 42).  
Abikõlblike kulude kontrollimisel kontrollitakse toetuse saaja ja partneri juures kohapeal (eelnõus kohapealne kontroll) ennekõike neid asjaolusid, milles pole võimalik veenduda rakendusüksusel maksetaotlusega esitatud andmete ja dokumentide või nende koopiate põhjal. Kohapealse kontrolli käigus saab tuvastada toetuse saaja kohustuste täitmist, sh projekti tegevuste toimumist ja  edenemist ehk toetuse andmise aluseks olevate tulemuste saavutamist, teavitamisnõuete täitmist, projekti kulude ja tulude kohta eraldi arvepidamise olemasolu ning tehingute kajastamist raamatupidamises. Kohapealse kontrolli käigus kontrollitakse ka rakendusüksusele abikõlblike kulude kohta esitatud dokumentide originaalile vastavust. 
Rakendusasutus on rakendusüksuse kontrollidesse kaasatud ka korraldusasutuse kontrollide raames ning saab teavet seire ja vaiete raames.

Halduslepingu, rahastamisvahendi rakendamislepingu või rahastamisvahendi rakendamiskäskkirjas nimetatud kokkuleppe täitmist kontrollib ja lepingu mittetäitmise etteheited esitab lepingu ülesande täitjale rakendusasutus vastavalt eelnõu § 8 lõikele 4, § 16 lõikele 6 ja § 17 lõikele 3. 
Eelnõu §-s 41 sätestatakse kes keda kontrollib. Eelnõu näeb võrreldes 2007−2013 STSga ette erisuse, mis seisneb selles, et korraldusasutus hakkab rakendusasutuse asemel rakendusüksuse ülesannete täitmist ise kontrollima ning vajadusel kaasab korraldusasutus kontrolli läbiviimisse rakendusasutuse esindaja, kui kontroll puudutab TAT õigusakti või rakendusasutuse poolt sõlmitud lepingu rakendamist. Korraldusasutus võib vajadusel kontrollida ka toetuse saajat, näiteks juhul kui asutus või isik on nii toetuse saaja kui ka rakendusüksus või kui asjaolude kindlaks tegemiseks on vaja pöörduda otse toetuse saaja poole.
Kuna toetuse saaja on ainuvastutav, siis peab toetuse saaja teadma, et projekti kontrollitakse, mistõttu kontrollija otse partneri poole ei pöördu. Eelnõu § 24 punkti 10 kohaselt peab toetuse saaja tagama projekti ja toetuse kasutamisega seotud teabele juurdepääsu. 
Kontrollija määramisel või volitamisel tuleb arvestada HMS §-s 10 sätestatud taandamise alustega, mistõttu kontrolli ei või teostada või selles osaleda ei või isik, kes tuleks taandada HMS § 10 alusel.
Uudsena peab kontrollijaks olev töötaja või ametnik toetuse saaja nõudmisel tõendama oma volitust, näiteks kui toetuse saaja kahtleb kontrollija õiguses toiminguid läbi viia. Seega peaks toetuse saaja juures kohapealset kontrolli tegev kontrollija kaasas kandma temale kontrolli teostamiseks volituse olemasolu tõendavat dokumenti. 
Eelnõu §-ga 42 sätestatakse kontrollijate õigused eelnõu §-s 40 nimetatud asjaolude kontrollimiseks, sõltumata sellest, kas kontroll viiakse läbi rakendusüksuses või kohapealse kontrolli käigus. Võrreldes 2007–2013 STSga on eelnõus selgemalt välja kirjutatud kontrollija õigus saada juurdepääs toetuse andmise korraldajate ülesannete ja kohustuste täimisega ning toetuse kasutamisega seotud andmetele ja dokumentidele, sealhulgas juhtimisotsustele, raamatupidamisele ja varale. Kui projekti elluviimises osaleb partner, siis samad õigused on ka partneri juures kontrollimisel.
Eelnõus nimetatud kontrollija õigused on ammendavad vastavalt toetuse andmise olemusele ja kontrollivajadusele, mistõttu korrakaitseseaduse üldmeetmete kasutamise õigused kontrollijatele ei kohaldu. Eelnõus ei nähta ette erinevusi kontrollija õigustes, sest sõltumata sellest, kas toetuse saaja on haldusväline isik või mitte, on toetuse saaja kontrollimisel kontrolli sisu sama. Samuti tuleb arvestada asjaolu, et kulude abikõlblikkuse tõendamise koormus on eelnõu § 24 punktide 6 ja 10 kohaselt toetuse saajal. See tähendab seda, et kui kontrollijale ei esitata tõendeid, mis veenaksid kulu abikõlblikkuses, siis tagajärjeks on see, et kulu ei loeta abikõlblikuks ehk sisuliselt toetuse maksmise eeldusi ei saa lugeda täidetuks. 
Kui rakendusasutuse või rakendusüksuse ülesannete täitmise kontrollimisel ei ole võimalik tuvastada toiminguid, mis tõendaksid ülesande täitmist või nende nõuetekohast täitmist, siis antakse tulenevalt ühissätete määruse artikli 125 lõike 2 punktist c ja lõike 4 punktist e ning käesoleva paragrahvi lõike 3 kohaselt tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks ehk kontrollijal on õigus anda ülesande nõuetekohaseks täitmiseks soovitusi või määrata järeltoiminguid ehk konkreetseid parendustegevusi, vajadusel koos täitmise tähtajaga. 

Eelnõu §-ga 43 kohustatakse plaanipärase kohapealse kontrolli läbiviimise kavatsusest kontrollitavale ette teatama ja etteteatamise aeg peaks olema toetuse saaja suhtes mõistlik, arvestades hea halduse põhimõtteid Euroopa Liidu lepingu artiklist 6, mis osutab põhiõiguste harta artikli 41 lõike 2 punktile a) tuleneb, et igal isikul on õigus, et teda kuulatakse ära enne kui tema suhtes rakendatakse üksikmeedet, mis võib teda kahjustada., selleks, et toetuse saaja teaks planeerida oma aega. Kui aga näiteks kavandatakse ootamatut kohapealset kontrolli ja eeldatakse, et etteteatamine ei vasta kontrolli eesmärgile, siis ette teatama ei pea. 

HMS § 18 lõige 1 punkt 4 annab kaalutlusõiguse protokolli koostamiseks, kuid lõikes 2 nähakse ette selle kohustuslikkus, sest vastavalt ühissätete määruse artikli 72 punktile g peab olema tagatud piisav kontrolljälg muuhulgas läbiviidud kontrollide kohta ning piisavaks kontroll-jäljeks on kontrollide raportid. 
Eelnõu §-ga 44 nähakse jätkuvalt ette võimalus määrata sunniraha samas määras nagu seda näeb ette 2007–2013 STS. Sunniraha määramisel tuleb arvestada sunniraha ja asendustäitmise seaduses sätestatud korda ja nõudeid. Sunniraha on mõttekas määrata, kui täiendavalt antud aja jooksul ei ole kohustust täidetud ja sunniraha määramise abil saab mõjutada kohustust täitma ning välistada finantskorrektsiooni. Senise praktika jooksul ei ole sunniraha toetuse saajatele määratud, kuid rakendusüksuste ja eelnõu koostajate hinnangul peetakse siiski vajalikuks sunniraha määramise võimalus jätta seadusesse.

12. jagu
Finantskorrektsioon 

Eelnõu §-ga 45 sätestatakse, millal tehakse toetuse vähendamise või tühistamise ehk finantskorrektsiooni otsus (FKO). Finantskorrektsioon on toetuse andmise üksikotsuses – TROs, käskkirjas, rahastamisvahendi rakendamislepingus või ühises tegevuskavas - nimetatud toetuse vähendamine või tühistamine ühissätete määruse artikli 2 punktides 36 ja 38 nimetatud rikkumise tõttu. 

Kui võrrelda eelnõud 2007–2013 STSga, siis eelnõus enam toetuse tagasinõudmise termini ei kasutata. 2007–2013 STS käsitles vaid toetuse „tagasinõudmise otsuse“ tegemist ning analoogia korras tuli tagasinõudmise otsuse aluseid kasutada ka siis, kui maksetaotluses nimetatud kulu ei saanud mitteabikõlblikkuse tõttu hüvitada, mistõttu TROs nimetatud abikõlblike kulude eelarvet, sh määratud toetust ja kohustuslikku omafinantseeringut, tuli mitteabikõlblikuks loetud kulu võrra vähendada. Eelnõu käsitleb FKO tegemist ja selle alusel „tagastamisele kuuluvat toetust“. Seega, kui tehakse FKO ja toetus on otsuses nimetatud mitteabikõlbliku kulu katteks välja makstud, siis tuleb FKOs märkida tagastamisele kuuluv toetuse summa ja summa, mille võrra loetakse, et omafinantseeringusse on vähem panustatud. 

Lõikes 1 nimetatud FKO alused on sõnastatud selliselt, et nad võimaldaksid teha FKO, kui seda tuleb ühissätete määruses sätestatud juhul teha. Eelnõus on viidatud ka ühissätete määrusest tulenevatele eranditele, mil FKOd ei tehta. FKO on ühissätete määrusest tulenev termin.

Ühissätete määruse artiklite 85 ja 143 lõike 2 kohaselt võib finantskorrektsiooni määr olla kuni 100% (toetuse täielik tühistamine). Ühissätete määrusest tuleneb ka nõue, mille kohaselt tuleb FKO tegemisel võtta arvesse rikkumise Nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 2988/95, 18. detsember 1995, Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse kohta, artikli 1 lõike 2 kohaselt tähendab "Eeskirjade eiramine" ühenduse õiguse mis tahes sätte rikkumist ettevõtja tegevuse või tegevusetuse kaudu, mis kahjustab või kahjustaks ühenduste üldeelarvet või nende juhitavaid eelarveid kas otse ühenduste nimel kogutud omavahenditest laekunud tulu vähenemise või kaotamise või põhjendamatu kuluartikli tõttu. olemust ning EL eesmärkidele ja finantshuvidele tekitatud rahalist mõju, mis ühildub HMS § 3 lõikes 2 sätestatud proportsionaalsuse ja HMS § 4 lõikes 2 sätestatud kaalutlusõiguse teostamise põhimõtetega. Proportsionaalsuse põhimõte rakendub toetuse saaja kohustuse või nõude täitmata jätmise korral, mil tuleb kaalutleda, mis on selle mõju ehk millises ulatuses finantskorrektsioon teha. Kaalutlusõigus, kas teha FKO või mitte, on piiratud, kui ühissätete määruse artikli 144 lõike 6 alusel antavas delegeeritud määruses, Euroopa Komisjoni juhendis või eelnõu § 47 lõike 1 alusel antud finantskorrektsioonide määruses on rikkumise koosseis ja selle tagajärje ulatus määratletud. Kui finantskorrektsioonide määruses on jäetud võimalus valida protsendimäärade vahel, siis nende piires saab rakendada kaalutlusõigust. Kui mitteabikõlbliku kulu suurus on üheselt määratletav, näiteks kui kulu on mitteabikõlblik tulenevalt kululiigist või kui kulu ei ole seotud toetatava tegevusega või on eksitud projektiga seotud kulusuuruse arvutamisel, siis tuleb teha FKO konkreetse summa kohta.

Finantskorrektsioon ei ole vaadeldav trahvina või karistusena Nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 2988/95 artikkel 4 lõige 4., millele kohaldub põhiseaduse §-s 113 sätestatud seaduse reservatsiooni klausel. Kui siseriiklikus õiguses puuduksid FKO tegemise sätted, saaks teha FKO ühissätete määruse alusel Euroopa Kohtu 13. märtsi 2008. a otsus kohtuasjas C‑383/06–C‑385/06.. Toetust taotledes nõustub taotleja toetuse eraldamise tingimustega (k.a toetuse finantskorrektsioonide aluste, ulatuse ja korraga), sh kohustusega maksta toetus tagasi, kui toetust on saadud mitteabikõlbliku kulu katteks või muul FKO aluse esinemisel. 

FKO tegemise pädevus on rakendusüksusel ja käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud juhul korraldusasutusel. 

Punkti 1 kohaselt tuleb teha FKO, kui hüvitamiseks esitatud kulu osutub mitteabikõlblikuks. Näiteks sama kulusumma on juba olnud hüvitamise aluseks; kulu liik ei ole abikõlblik; kulu liik on abikõlblik, kuid see ei ole seotud toetatava tegevusega; eksitud on üldkulu proportsiooni arvestamise metoodika rakendamisel ja toetuse saaja ei ole nõus kulu maksetaotlusest või ettemakse kasutamise aruandest välja jätmisega. Kulu võib lugeda mitteabikõlblikuks puuduste kõrvaldamiseks täiendava tähtaja andmiseta, kui on ilmselge, et puudusi kõrvaldada ei saa. Enne FKO tegemist ja selle alusel toetuse maksmisest keeldumist tuleb toetuse saaja ära kuulata.
 
Punkti 2 kohaselt tuleb teha FKO, kui selgub, et toetust on välja makstud mitteabikõlbliku kulu hüvitamiseks. Sellisel juhul kaalutlusõigus, kas teha FKO või mitte, puudub. Kaalutlusõigus FKO tegemiseks puudub ka juhul, kui toetuse andmine ei ole kooskõlas riigiabi ja vähese tähtsusega abi andmise regulatsiooniga.

Punkti 3 kohaselt tehakse FKO kaalutlusõiguse alusel, kui toetuse saaja või partner on rikkunud toetuse saaja kohustust või jätnud täitmata nõude, mis on mõjutanud või võib mõjutada kulude abikõlblikkust. 

Küsimusi võib tekitada väljend „võib mõjutada“ ühissätete määruse artikli 85 lõike 2 punkti b tähenduses. Nimetatud väljendi all peetakse silmas olukorda, kus toetuse saaja ei järgi menetluskorda või ei täida kohustust või nõuet ning täitmata jätmisega kaasnevat kahjusummat ei ole võimalik üheselt võlaõigusseaduse tähenduses tuvastada - näiteks kui kahjustatud on EL konkurentsipoliitikat või rahaliste vahendite säästlikku kasutamise põhimõtet. Samale seisukohale on jõudnud ka halduskohus oma põhjenduste I osas haldusasjas nr 3-12-1384, 3.06.13. Ühissätete määruse artiklis 4 nimetatud toetuse andmise üldpõhimõtete kohaselt on toetuse maksmise eelduseks kulude tekkimisel asjakohase riigisisese ja EL õiguse järgimine. Toetuse saaja kohustused saavad toetuse saajale siduvaks tema suhtes kohalduva otsuse või siduva lepingu alusel. Ka Euroopa Kohus on oma otsuses liidetud kohtuasjades C‑383/06–C‑385/06 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:116:0006:01:ET:HTML öelnud, et toetuse saajal ei teki toetuse andmise otsusest või toetuse välja maksmisest õiguspärast ootust, et määratud või saadud toetuse summat ei vähendata või toetust ei küsita tagasi, kui toetuse saaja ei järgi toetuse saamise tingimusi. Toetuse saajal tekib õiguspärane ootus toetuse säilimisele alles tagasinõude tegemise lõpptähtaja saabumisega. 

Punktide 4 ja 5 kohaselt toetuse saaja likvideerimismenetlus või maksejõuetusega seotud kuriteo tunnustega teo esinemise fakt või kahtlus ei tekita veel iseenesest alust FKOks, kuid on rakendusüksusele ajendiks, et hinnata, kas sealjuures jääb projekt pooleli või kohustuslikul ajaperioodil katkeb projekti sihipärane kasutamine. Kui likvideerimismenetlus või pankrotimenetlus on välja kuulutatud ning haldur või kohus on prokurörile või politseile esitanud pankrotiseaduse § 28 lõike 1 kohase teabe kriminaalmenetluse alustamise otsustamiseks ja toetuse saaja ei ole sealjuures täitnud kõiki kohustusi seoses toetuse eraldamisega, tuleb FKO teha tingimuslik, mille kohaselt jõustub FKO süüdimõistva kohtuotsuse jõustumisel.
 
Punktiga 6 tagatakse liikmesriigi kohustus, mis tuleneb Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivist 2009/52/EÜ, millega sätestatakse ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tööandjatele kohaldatavate karistuste ja meetmete miinimumnõuded (ELTL L 168, 30/06/2009, lk 24–32) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009L0052:20090720:ET:HTMLartikli 7 lõikest 1 punktidest a ja c. Punkt a kohaselt ei tohi anda toetust viie aasta jooksul ebaseadusliku töötamise avastamisest ja punkt c kohaselt tuleb 12 kuu jooksul enne ebaseadusliku töötamise avastamist toetuse saajale määratud toetus tühistada. Nimetatud sätteid saab rakendada alates karistuse jõustumisest isikule, kes on Eestis ebaseaduslikult viibiva inimese tööle võtnud või selle võimaldamise eest karistatud. Seega kui ilmneb, et toetuse saaja või partner on karistatud karistusseadustiku § 2601 alusel, siis tuleb kehtiva TRO alusel eraldatud toetus vastavalt käesoleva paragrahvi lõikele 2 tühistada.

Punktis 7 sätestatakse FKO alus, kui projekt teenib ühissätete määruse artiklite 61 ja artikli 65 lõike 6 tähenduses tulu. Vähendamine selle sätte alusel toimub vastavalt ühissätete määrusele ja eelnõu alusel antavale kulude abikõlblikuks lugemise määrusele.

Lõikega 2 võetakse üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivist 2009/52/EÜ artikli 7 lõikest 1 punktidest a ja c tulenevad toetuse tühistamise ajapiirangud. 

Lõike 3 kohaselt ei tehta FKOd, kui täidetud on kõik vabatahtliku toetuse tagastamise tingimused. FKOd ei tehta ka ühissätete määruse artikli 71 lõigetes 3 ja 4 nimetud juhtudel isegi siis, kui artikli 71 tähenduses investeeringuprojektides toetuse abil soetatud vara ei kasutata sihtotstarbeliselt ettenähtud aja jooksul. Samas ei kohaldu erisused, kui kohustuse või nõude täitmata jätmine on toimunud enne pankrotti. 

Vabatahtlik tagastamine on olnud ka seni lubatav, kuid selguse mõttes sätestatakse see eelnõus. Tegemist on toiminguga. Kontrolljälje tagamiseks peab rakendusüksuse nõusolek olema kirjalik, mida asendab ka registri kaudu edastatud nõusolek, kui toetuse saajaga toimub suhtlemine vaid registri vahendusel.

Lõikega 4 nähakse ette erisus rakendusüksuse FKO tegemise pädevuses. Nimelt hakkab korraldusasutus tegema FKOd, kui korraldusasutus avastab oma kontrolli käigus RHS rikkumise. Korraldusasutus esitab FKO teadmiseks rakendusasutusele ja rakendusüksusele. Rakendusüksus võtab maksetaotluses nimetatud kulule toetuse maksmisel aluseks korraldusasutuse tehtud FKOs nimetatud finantskorrektsiooni protsendi. Sama kehtib ka siis, kui rakendusüksus on teinud juba varem samale lepinguga seotud kulule FKO, siis iga järgneva sama lepinguga seotud kuluosa hüvitamiseks esitamisel loetakse see kuluosa abikõlblikuks FKOs fikseeritud protsendi alusel arvestatud summa võrra väiksemas mahus.
Rakendusasutus, saades teabe rakendusüksuse või korraldusasutuse tehtud FKOst, vähendab TAT käskkirjaga kinnitatud abikõlblike kulude eelarvet.
Lõikega 5 sätestatakse FKO tegemise lõppaeg. Toetuse saamisega seotud viimaseks kohustuseks võib olla, sõltuvalt projekti olemusest, kas dokumentide säilitamise kohustus või projekti sihtotstarbelise jätkuvuse tagamise kohustus. Finantskorrektsiooni tegemise otsustamiseks ja vormistamiseks jäetakse ühe–aastane varuaeg. 

Artikli 71 lõikest 2 tuleneva kohustuse, mille kohaselt peab toetatud tootmistegevus vähemalt kümne aasta jooksul paiknema Euroopa Liidus, sh nt juhul kui peale viia aastase kohustuse lõppemist soovitakse paigutada tootmistegevus rakenduskava rakendamisalast väljapoole Euroopa Liitud. Kui artikli 71 lõikest 2 tulenevat kohustust rikutakse võib teha tagasinõude 10 aasta jooksul peale projektile lõppmakse tegemist. 
Lõige 6 on seotud käesoleva paragrahvi lõike 1 punkti 4 alusel tehtava FKOga. Nimelt kuni süüdimõistev kohtuotsus ei ole jõustunud, on FKO hõljuvas olekus, sest ei ole teada, kas ühissätete määruse artikli 71 lõike 4 nimetatud erandile, FKOd mitte teha, saab tugineda.

Eelnõu §-s 46 reguleeritakse finantskorrektsiooni ulatusega seotud asjaolusid.

Lõigetega 1 ja 2 määratletakse millisel juhul võib Vabariigi Valitsus kehtestada määrusega FKO aluseks olevad juhtumid, milliste esinemisel on tegemist rahalise mõjuga ja milliseid  finantskorrektsiooni protsente võib või tuleb nende puhul kohaldada. Protsentide kehtestamise eesmärgiks on ühtlustada finantskorrektsiooni tegemise ulatust, kui kohustuse täitmata jätmise rahalise mõju ulatust ei ole võimalik üheselt määratleda või ei ole selgelt tuvastatav ehk kui suures ulatuses ei tohiks kulu lugeda abikõlblikuks. Juhtumite kirjeldamisel lähtutakse ühissätete määrusest ja selle rakendusmäärusest ning Euroopa Komisjoni finantskorrektsioonide tegemise juhistest, seega eelnõuga ei nähta ette täpsemaid rahalise mõju tuvastamise kriteeriume, sest sõltumata eelnõu sõnastusest, tuleb konkreetses kaasuses teha otsus selline, et see on kooskõlas ühissätete määruse ja selle rakendus- ja delegeeritud määrustega ning kui EK suunised jäävad EL õigusega reguleeritud alasse, siis ka nendega. Kuna tegemist on avalik-õigusliku kahjuga ja selle tuvastamise alused tulenevad ühissätete määrusest, siis ei rakendu rahalise mõju väljaselgitamisel võlaõigusseaduse tähenduses kahju tuvastamise reeglid. Kui mitteabikõlbliku kulu ulatus on üheselt määratav, siis tuleb finantskorrektsioon teha konkreetse summa ulatuses ning protsenti rakendada ei või.

Lõike 3 kohaselt, kui kulu osutub mingis summas mitteabikõlblikuks ja tegemist ei ole vabatahtliku tagastamisega, siis mitteabikõlbliku toetuse osa võrra tuleb vähendada TRO või käskkirjaga kinnitatud toetuse summat ja vastavalt toetuse protsendile ka kohustuslikku omafinantseeringu summat. Kuna vähendamisega toetuse protsent abikõlblikest kuludest ei muutu, siis toetuse vähendamisel väheneb ka sellele vastava omafinantseeringusse panustamise kohustus ehk kokkuvõttes väheneb võimalike abikõlblike kulude kogumaht (eelarve) Näide: TROga taotletakse toetust projekti kuludele 850 eurot ja toetuse % abikõlblikest kuludest on 85%, siis toetuse saaja peab panustama 150 eurot ulatuses abikõlblike kulude tasumisse, et saada 850 eurot toetust, seega projekti abikõlblike kulude eelarve on 1000 eurot. Kui projekti elluviimise käigus toetuse maksetaotluse menetlemisel või järelkontrolli käigus ilmneb, et 100 euro summa ulatuses mitteabikõlblik kulu, siis 85 euro võrra vähendatakse TROga heaks kiidetud saadavat toetust (850-85) ja 15 euro võrra omafinantseeringusse panustamise kohustust (150-15). Kokku vähendatakse 100 euro võrra TROga kinnitatud abikõlblike kulude eelarvet. Juhul, kui toetust oli ka välja makstud, siis tuleb teha toetuse tagasinõue 85-le eurole.
. FKOs nimetatud toetus vabaneb peale TRO jõustumist meetme või meetme tegevuse eelarve vabade vahendite hulka.

Kui vähendamise aluseks oleva mitteabikõlbliku kulu katteks on toetust juba välja makstud, siis tuleb FKOs märkida ka tagasimaksmisele kuuluva toetuse ja TROs vähendatava omafinantseeringu summad.  

Kui käskkirjaga kinnitatakse mitu projekti, siis tehakse FKO vastava projekti kohta. Kui nõuete või kohustuste eiramine on taandatav kõikidele projektidele, siis tuleb teha vähendamine kõikides projektides. 
Eelnõu §-s 47 reguleeritakse FKO vormistamist.
Lõikega 1 nähakse ette, et FKO vormistamise kohustuslikud nõuded nimetatakse Vabariigi Valitsuse määruses. HMS § 55 lg 4 kohaselt võivad HMSst erinevad vormistamise nõuded olla ka määruses. Kuna FKO on HMS tähenduses haldusakt, siis arvestatakse määruses tingimuste kujundamisel HMSs sätestatud üldisi põhimõttelisi nõudeid. FKOs tuleb eristada teave arvestades toetuse andmise terminoloogiat ning toetuse andmise üle arvepidamise ja aruannete koostamise vajadusi. 

Lõikega 2 nähakse seni praktikas küsimusi tekitanud olukorra, mille kohaselt rakendusüksusel ja korraldusasutusel on õigus teha FKO, kuid ei ole õigust ministri käskkirjaga kinnitatud eelarvet muuta, lahenduseks ette rakendusasutusele kohustus vähendada TAT käskkirjaga (2007–2013 STS §-s 20 nimetatud programm) kinnitatud abikõlblike kulude eelarvet vastavalt FKO-le, sest FKO vähendab käskkirjaga saadavat toetuse summat, sõltumata käskkirjas nimetatud eelarvest. Samas on korrektne, kui käskkirja alusel tegevuste elluviija teab, millises eelarvemahus ta tegutseda võib. Samasugune olukord on siis, kui rakendusüksus tuvastab kulude mitteabikõlblikkuse rahastamisvahendis. Kui Euroopa Komisjoni finantskorrektsioonide juhisest või õigusaktist tulenevalt tuleb rahastamisvahendi suhtes teha FKO, siis rakendusüksuse otsuse sisuks on rahastamisvahendi lepingus/käskkirjas nimetatud toetuse mahu vähendamine ning sel juhul on rakendusüksuse otsus rakendusasutusele lepingulise nõude aluseks.
Lõikega 3 antakse selge juhis, et kui FKO sisuks on TROga määratud kogu toetuse tühistamine, siis tuleb TRO tunnistada kehtetuks. Seda ka seetõttu, et kui TROga määratud toetust FKO tõttu saada ei ole, siis ka toetuse saaja muud kohustused, näiteks teha lõpuni toetatavad tegevused, lõpevad TRO kehtetuks tunnistamisel. Toetus tuleb tagastada eelnõu § 22 lõike 3 ja § 48 lõike 1 alusel, mitte HMS § 69 lg 1 kohaselt alusetu rikastumise sätete alusel.
Eelnõu § 48 reguleerib toetuse tagasimaksmist. Kui võrrelda 2007–2013 STSga, siis eelnõu üldist intressi maksmist ette ei näe, sest senise statistika kohaselt on arvestatud ja makstud intresside kogusumma vähene. Intresside küsimist ei näe ette ka ühissätete määrus. Küll tuleb ühissätete määruse kohaselt nõuda viivist tähtaegselt tagastamata toetuselt. 
Lisaks tuleb arvestada, et juhul, kui toetuse saaja on tagasinõutud toetuse tagastanud, sh tasaarveldamise teel, ja hiljem tagasinõue tunnistatakse vaide või kohtumenetluse tulemusel kehtetuks, siis esialgse olukorra taastamiseks tuleb rakendusüksusel tagastada toetuse saajale toetus koos intressiga vastavalt riigivastutuse seaduse § 23 punktile 1 Vaata ka Riigikohtu halduskolleegiumi otsust 3-3-1-81-13.. Riigivastutuse seaduse rakendumine on kooskõlas Põhiõiguste harta artikli 41 lõikes 3 nimetatud põhimõttega, mis näeb ette kahjuhüvitamise kohustuse liidu õiguse kohaldamisel. Kuna nii ühtekuuluvuspoliitika kui ka ühise põllumajanduspoliitika vahendid on Euroopa Komisjoniga jagatud pädevuse alusel hallatavad, ja arvestades, et fondide vahendeid ei saa kasutada toetuse saajale tekitatud kahju hüvitamiseks, siis tuleb liikmesriigil tasuda intress omavahenditest. 
Lõike 1 kohaselt peab toetuse saaja toetuse tagasi maksma FKOs näidatud summas ja tähtajaks. Toetus tuleb tagastada FKO kehtima hakkamise päevast arvestades 60 kalendripäeva jooksul. FKO kui haldusakt hakkab vastavalt HMS § 61 lõikele 1 kehtima alates selle kättetoimetamisest koostoimes HMS § 62 lõike 2 punktiga 2, mille kohaselt tuleb haldusakt teha menetlusosalisele kättetoimetamisega teatavaks, kui varasem haldusakt tunnistatakse kehtetuks või muudetakse. 
Toetuse tagasimaksmise tähtaega on eelnõus võrreldes 2007–2013 STSga lühendatud 90 päevalt 60-le. Perioodi 2007–2013 praktika näitab, et tagasinõutud toetus tasutakse ära esimese kahe nädala jooksul või isegi enne tagasinõudmise otsuse saamist. Võib oletada, et välditakse intresside maksmist. Samas on juhtumeid, kus toetust ei maksta tagasi ka 90 kalendripäeva möödumisel. Selleks, et vähendada riski, kus tagasinõude peab määratlema lootusetuks, peetakse vajalikuks lühendada tagasimaksmise tähtaega 60-le kalendripäevale, mis ühtlasi võimaldab kiiremini anda nõude kohtutäiturile täitemenetluse korras sissenõudmiseks.
Enne FKO tegemist tuleb anda toetuse saajale võimalus asjaolusid selgitada ehk ta ära kuulata. Sellega tagatakse, et toetuse saaja on teadlik tema suhtes käimas olevast finantskorrektsioonimenetlusest ning otsustamisel teada olevaid asjaolusid on toetuse saaja saanud selgitada ja rakendusüksus otsuse tegemisel arvesse võtta. 
Lõikega 2 reguleeritakse juhtumit, kui ilmneb, et rakendusüksusel tuleb TRO Kuna abikava alusel riigiabi andmisel teeb TRO rakendusüksus, siis kui ilmneb, et seda ei ole tehtud õiguspäraselt, kuna tegemist oli sealjuures ebaseadusliku riigiabi andmisega, siis teeb FKO või TRO kehtetuks tunnistamise otsuse samuti rakendusüksus. Üksikabi andmise otsuse teeb Euroopa Komisjon, seega üksikabi andmise õigusvastasuse tuvastab samuti Euroopa Komisjon. tunnistada kehtetuks ebaseadusliku riigiabi andmise tõttu. Sealjuures tuleb panna tähele erisust, mille kohaselt ebaseaduslikult saadud riigiabi tuleb tagastada koos intressiga vastavalt Nõukogu määruse (EÜ) nr 659/1999, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 108 kohaldamiseks (EÜT L 83, 27.03.1999, lk 1–9), artikli 14 lõikest 2, mille rakendamissätted on Komisjoni määruse nr 794/2004, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 659/1999, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 108 kohaldamiseks (EÜT L 83, 27.03.1999, lk 1–9), artiklites 9–11. Samasisulist nõuet kajastab ka Euroopa Komisjoni teatis riigiabi reguleerivate õigusaktide täitmise tagamise kohta liikmesriikide kohtute poolt Kättesaadav http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:085:0001:0022:ET:PDF (edaspidi kohtute teatis), näiteks Euroopa Kohtu otsus C-277/00, millest tuleneb, et tagasinõudmise täielik eesmärk on täidetud, kui abi on tagastatud koos intressiga. 
Toetuse saaja turupositsiooni taastamiseks tuleb toetus tagastada siiski koos liitintressiga ehk eelneval aastal kogunenud intressilt tuleb samuti tasuda intressi, millise rakendamise nõue tuleneb Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 794/2004 artiklist 11. Aluseks tuleb võtta toetuse maksmise ajal rakendatud Euroopa Liidu Teatajas avaldatud intressimäär, mille kinnitab Euroopa Komisjon oma teatises liikmesriigile kehtivate riigiabi tagastamise intressimäärade ja viite/diskontomäärade kohta Näiteks 2013 kohta 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:402:0016:01:ET:HTML
. 
Toetust saanud projekti puhul tuleb ebaseadusliku riigiabi seega tagastada liitintressiga alates päevast, mil ebaseaduslik abi maksti toetuse saajale ning intressi määraks tuleb võtta komisjoni riigiabi viite- ja diskontomäär. Liitintressi tuleb maksta kuni toetuse tagasimaksmiseni. 
Lõikega 3 sätestatakse, et kui kogu toetust ei ole projektile veel välja makstud, siis võib maksmisele kuuluvat toetuse summat vähendada tagasi maksmata toetuse summa ulatuses ehk tasaarveldada, teavitades sellest eelnevalt toetuse saajat. Tasaarveldamise võimaldamine vähendab tagastamisele kuuluv toetuse sissenõudmisega seotud halduskoormust.
Lõike 4 kohaselt on toetuse saajal võimalik põhjendatud juhul taotleda ka toetuse tagasimaksmise ajatamist, kui korraga maksmine seab toetuse saaja olulisel määral makseraskustesse. Ajatamise taotluses tuleb esitada põhjendused ehk faktilised asjaolud ja seosed nende vahel, mis veenavad rakendusüksust, et korraga maksmise tulemusel satub toetuse saaja olulisel määral makseraskustesse. 
Eelnõus on ette nähtud, et intressi tuleb tasuda vaid ajatamisel (ebaseadusliku riigiabi tagastamisel tuleb tasuda liitintressi), sest ajatamise võimaldamise korral peab riik leidma ajutised vahendid uuele toetuse saajale toetuse välja maksmiseks, sest FKO alusel tagasimaksmisele kuuluv toetus on arvestuslikult kohustustevaba ja rakendusüksus saab sellele summale teha uue TRO. Ka ajatamisel on, va ebaseadusliku riigiabi tagastamisel, käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud 60-ne päevane tagastamiseks antav aeg intressivaba. 
Võrreldes 2007–2013 STSis nimetatud intressimääraga, mis on kuue kuu Euribor EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) on iga päev kell 11 avaldatav enam kui 5000 Euroopa kommertspanga keskmine rahaturu instrumendi (peamiselt laenud) intress. Euribori kasutatakse baasintressina nii pankadevaheliseks laenamiseks, kui ka pankade poolt klientidele laenamiseks. Mai 2013 seisuga on 6 kuu euribor 0,302%. Kättesaadav: http://www.euribor-intress.ee/    + 5 protsenti aastas, eelnõu järgi määr väheneb ja selleks saab olema Euribor + 3 protsenti aastas Maksukorralduse seaduse § 117 lõike 1 kohaselt on maksuvõla intress 0,06 protsenti päevas, mis teeb 360 päevase arvestuse korral 21,6 protsenti aastas. Võlaõigusseaduse § 113 lõike 1 kohaselt loetakse alates 15.04.2013 viivise määraks sama seaduse §-s 94 sätestatud intressimäär ehk poolaasta kaupa Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatav viimane intressimäär enne iga aasta 1. jaanuari ja 1. Juulit (1. jaanuaril 2013 0,75%), millele lisandub 8% aastas. Samas riigivastutuse seaduse § 23 punkt 1 kohaselt tuleb riigil aluseta tagasi nõutud toetuselt tasuda 6% aastas., arvestades, et 2003. aastast on riigi kassareservi tulusus olnud 2,79% aastas. Seega võib öelda, et alates sellest määrast ei saa riik ajatamisest kahju.
2007–2013 STS kohaselt tuleb tagastamisele kuuluva toetuse pealt tasuda intressi tagasinõude otsuse kehtima hakkamisest ja pettuste korral alates maksmisest, kuni tasumise tähtaja saabumiseni. Kuni tagasimaksmise kuupäevani intressi tasumine on siseriiklik kord, sest EL õigusest tuleneb vaid tähtajaks tasumata summalt viivise tasumise kohustus. Ühtekokku on perioodil 2007–2013 tagasinõuetelt eelnõu vormistamise ajaks tasutud intresse summas 8465 eurot, mis on marginaalne summa võrreldes toetuse sissenõudmise halduskuluga. Intressidest saadav tulu ei vähenda riigi kulu mitteabikõlblike summade hüvitamisel Euroopa Komisjonile.
Lõikes 5 juhitakse tähelepanu, et ebaseadusliku riigiabi tagasimaksmise ajatamisel tuleb järgida EL poolt sätestatud reegleid. Ebaseadusliku riigiabina saadud toetus tuleb tagasi maksta koos intressiga, millisel juhul tuleb rakendada intressi määra vastavalt Komisjoni määruse (EÜ) nr 794/2004 artiklitele 9–11 ning nõukogu määruse nr 659/1999 artiklile 14. Riigiabi tagasimaksmisel intressi arvestus ei peatu enne, kui kogu tagastamisele kuuluv toetus on tagasi makstud. 
Kui soovitakse ebaseadusliku riigiabina saadud toetuse tagasimaksmist ajatada, siis rakendub erisus intressi määra rakendamisel, mis tähendab, et kuni ajatamisotsuse jõustumiseni rakendatakse EL õigusest tulenevat intressi- ja viite/diskontomäärasid Näiteks 2013 kohta http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:402:0016:01:ET:HTML" http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:402:0016:01:ET:HTML ning liitintressi metoodikat. Kui ajatamise ajal on eelnõu järgne määr kõrgem, siis ajatamise ajal rakendatakse eelnõus nimetatud intressimäära ja liitintressi metoodikat. Selline kord on kooskõlas kohtute teatise Kättesaadav http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:085:0001:0022:ET:PDF punkti 41 alapunktist d tuleneva põhimõttega: „komisjoni arvates tuleneb võrdväärsuse põhimõttest, et kui liikmesriigi õigus näeb ette rakendusmääruses sätestatust rangema intressimäära arvutamise meetodi, peab liikmesriigi kohus kohaldama riigis kohaldatavaid rangemaid eeskirju ka EÜ asutamislepingu artikli 88 lõikel 3 põhinevate nõuete suhtes“.
Lõike 6 kohaselt antakse õigus tühistada toetuse osadena tagasimaksmise võimaldamise otsus ehk ajatamisotsus, kui toetuse saaja ei pea kinni tagasimaksmise ajakavast. Kui ajatamisotsus on tühistatud, rakendub eelnõu järgne kord ehk kui näiteks tühistamine jääb aega, mil eelnõu järgne tagastamise tähtaeg on möödunud, siis arvestatakse viivist kuni toetuse lõpliku tagastamiseni. Soovitav on anda FKO kohtutäiturile sundtäitmiseks, et tagada EL finantshuvid.

Lõike 7 kohaselt kehtestatakse toetuse tagasimaksmise ajatamise rakendamiseks täpsemad tingimused ja kord Vabariigi Valitsuse määruses. Täpsemate tingimuste ja korra all peetakse silmas näiteks seda, mis aja jooksul tuleb ajatamise taotlus esitada rakendusüksusele, sealjuures milliseid dokumente ja teavet tuleb esitada, millise aja peale võib ajatamist taotleda, kui ruttu peab rakendusüksus jõudma otsusele, kas ajatamist saab võimaldada ning milline on ajatamisotsuse muutmise kord.
Lõikes 8 pannakse rakendusüksusele kohustus anda tähtaegselt täitmata FKO sundtäitmisele. Sealjuures näiteks juhul, kui tagasimaksmisele kuuluvat toetust ei ole võimalik lugeda makstuks tasaarveldamise teel või selle tagastamist ajatada. Enne FKO sundtäitmiseks esitamist tuleks toetuse saajale saata meeldetuletus tasumise tähtaja saabumisest ning nõude sundtäitmisele andmise kavatsusest.
Eelnõu §-ga 49 reguleeritakse tähtaegselt tagasimaksmata toetuselt viivise arvestamist. Viivise arvestamise kord on sama, mis 2007–2013 STSis.
Lõike 1 kohaselt arvestatakse ja tasutakse viivist tagasimaksmisele kuuluva summa jäägilt iga toetuse tagasimaksmisega viivitatud kalendripäeva eest. Ka ebaseadusliku riigiabi tagastamisega viivitamisel tuleb maksta viivist iga põhiosa ehk toetuse tagastamise tähtpäeva ületava päeva eest. Viivise tasumise kohustus on kookõlas ühissätete määruse artikli 147 lõikega 2, mis näeb ette liikmesriigi kohustuse maksta viivist, kui liikmesriik hilineb Euroopa Komisjonile enam saadu tagastamisel.
Lõikes 2 sätestataks erand viivise arvestamisele. Viivist ei nõuta, kui toetuse tagasimaksmisega viivitab riigiasutus või eraõiguslik juriidiline isik, kes täidab eelnõu tähenduses rakendusüksuse või toetatavate tegevuste elluviija ülesandeid, välja arvatud juhul, kui riik peab ülesande täitja tegevuse tõttu maksma viivist Euroopa Komisjonile. 
Lõikes 3 sätestatakse kord, millises järjestuses loetakse nõuded täidetuks.
Eelnõu §-ga 50 tagatakse toetuse andmise, saamise ja kasutamisega seotud pettusest, korruptsioonist ja ühenduse finantshuve kahjustavast muust õigusvastasest tegevusest Rahandusministeeriumile, Euroopa Komisjonile ja Euroopa Pettustevastase Ametile nõutud teabe esitamine. Teavitamiskohustus on rakendusüksusel, sest tema pädevusse kuulub FKO tegemise ja TRO kehtetuks tunnistamine.
Euroopa Pettustevastane Amet on Euroopa Ühenduse poolt ellu kutsutud organisatsioon võitlemaks Euroopa ühenduste finantshuve kahjustavate korruptsiooni, kelmuste ja teiste õigusrikkumistega. Euroopa Pettustevastase Ameti pädevuses on uurimiste läbiviimine, info kogumine ja analüüs ning Euroopa Ühenduse finantshuvide kaitsega seonduvate õigusaktide eelnõude väljatöötamine ja täienduste ettevalmistamine. Eestis on Vabariigi Valitsuse 15. oktoobri 2002. a korraldusega nr 674 „Koostöö korraldamine Euroopa Komisjoni Pettuste Vastu Võitlemise Ametiga” Euroopa Pettustevastase Ameti koostööpartneriks määratud Rahandusministeerium. 

13. jagu
Vaidemenetlus
Eelnõu § 51 lõike 1 kohaselt on vaidemenetluse läbimine kohustuslik korraldusasutuse, rakendusasutuse või –üksuse otsuse või toimingu vaidlustamise puhul. Tegemist on HMS erisusega, sest HMSi kohaselt on isikul võimalus valida, kas esitada vaie haldusorganile või pöörduda kaebusega kohtusse. Vaidemenetluse läbimise kohustuslikkus ei laiene lõppsaajale.  
Kohustuslik vaidemenetlus on mõistlik, sest see võimaldab haldusorganil tehtud vigu parandada ja selgitada täiendavalt otsustamisel tähtsust omavaid asjaolusid. Vaidemenetluses erimeelsuste lahendamine hoiab kokku nii menetlusosaliste aega ning kohtuvaidlustele kuluvaid rahalisi vahendeid, arvestades, kui pikaajaliseks võib vahel kujuneda vaidlus kohtus. Senise praktika kohaselt esitatakse vaideotsuse peale kohtusse kaebus vähestel juhtudel 2012. aasta seirearuannete põhjal vaid ca 5% vaideotsustest kaevatakse kohtusse edasi ja ligikaudu 30% vaietest rahuldati. Mõned investeeringute kavast välja jäämise vaidlused kohtus on kestnud enam kui 3 aastat.
.
Lõike 2 näol on tegemist ka eranditega HMS § 71 lõikele 2 ja §-le 73. Eelnõuga antakse rakendusasutusele õigus jätta vaideotsuse tegemise ülesanne endale või panna see rakendusüksusele sõltumata sellest, kas Vabariigi Valitsuse seaduse tähenduses rakendusüksuse ülesannete täitja üle peetakse teenistuslikku järelevalvet või mitte. Võrreldes 2007–2013 STSga on erisus ka selles, et halduslepingus vaide lahendamisõiguse kokkuleppimise asemel, kui rakendusüksus on eraõiguslik juriidiline isik, tuleb TAT määruses sätestada ilma halduslepingut uurimata, kes on vaideorgan. 

ERF määruse artikli 7 lõikes 4 nimetatud linnade säästva arengu integreeritud meetmest toetuse andmisel lahendab vaide rakendusasutus, sest meetme või meetme tegevuse eesmärkide ja TAT kohase toetuse andmise eest vastutab rakendusasutus, isegi siis, kui projektide valimise õigus on hindamis-/valikukomisjonil.

Ühissätete määruse artikli 74 lõike 3 kohaselt peab vaide lahendamisel asutusesiseselt tagama, et kaebus lahendatakse sõltumatult otsuse või toimingu tegijast.

Lõike 3 kohaselt lahendatakse vaie kolmekümne kalendripäeva jooksul selle vastuvõetavaks lugemisest ehk alates päevast, mil ei esine HMS § 79 kohaseid vaide tagastamise aluseid. Ka 2007–2013 STS nägi ette 30-päevase vaide lahendamise tähtaja, mis oli erand HMS § 84 nimetatud 10-päevasele vaide lahendamise tähtajale. Vaide läbivaatamise aega võib HMS § 84 kohaselt 30-päeva võrra pikendada. Seega jääb vaide lahendamise tähtaeg samaks, mis oli 2007–2013 STSis. 

Kui vaideorgan on rakendusasutus, esitatakse vaie rakendusüksuse kaudu rakendusautusele. Rakendusüksusel tuleb vaie edastada rakendusasutusele HMS § 80 lõike 1 kohaselt 7 päeva jooksul, va kui on vaja HMS § 78 lõike 1 kohaselt kõrvaldada puudused 10 päeva jooksul. Rakendusüksus võib otsustada, et nõustub vaidega ja muudab vaidlustatavat otsust või tühistab selle, mille tulemusel langeb vaide ese ära ning vaiet ei peagi rakendusasutusele kui vaideorganile edastama, sest HMS §-de 64 ja 65 kohaselt on otsuse tegijal õigus tunnistada esialgne otsus kehtetuks või HMS § 44 alusel uuendada menetlust ja teha HMS § 54 kohaselt uus otsus. Kui rakendusüksus ise vaidlustatavat otsust ei muuda, siis ta edastab vaide rakendusasutusele. Rakendusasutusel on vaide lahendamiseks on 30 kalendripäeva, lisaks võib seda aega pikendada. 

Kui rakendusüksus või korraldusasutus on ise vaideorganid, siis nad saavad samuti anda 10 päeva vaide puuduste kõrvaldamiseks ja pärast seda hakkab jooksma 30 päevane vaide lahendamise tähtaeg, mida võib pikendada HMS § 84 lõike 2 kohaselt 30 päeva.

Vaideotsuse tegemise tähtaja ületamisel tuleb arvestada, et vaide esitajal on halduskohtumenetluse seadustiku § 47 lõike 3 kohaselt õigus esitada kaebus kohtusse ühe aasta jooksul, kui vaideotsuse tegemisega on õigusvastaselt viivitatud. Õigusvastasust võib välistada see, kui vaide esitaja on vastavalt HMS §-le 41 teavitatud otsuse tegemiseks vajaminevast täiendavast tähtajast.

Vaiet lahendav haldusorgan võib HMS § 81 alusel haldusakti täitmise peatada. Seega vaide esitamine otsuse või toimingu täitmist automaatselt ei peata. 

4. peatükk
ETK programmi elluviimine

Eelnõu 4. peatükis sätestatakse ETK programmi väljatöötamise ja elluviimise põhimõtted, kuna nende elluviimine erineb teatud määral rakenduskava elluviimisest. Kui rakenduskava elluviimine on ühe liikmesriigi põhine, siis ETK programm töötatakse välja ja viiakse ellu koostöös ETK programmis osalevate liikmesriikide ja kolmandate riikidega. 

Perioodil 2014–2020 osaleb Eesti järgmistes ETK programmides:
1) piiriülene: „Eesti–Läti programm 2014–2020“ ja „Kesk−Läänemere programm 2014–2020“;
2) riikidevaheline: „Läänemerepiirkonna programm 2014–2020“;
3) piirkondadevaheline: „Interreg Europe“, „Urbact III“, „Espon 2020“, „Interact III“. 

ETK piiriülese ja riikidevahelise koostöö programmide projektides peavad projekti kaasatud partnerid olema pärit vähemalt kahest riigist, millest vähemalt üks partner on pärit liikmesriigist. Piirkondadevahelise koostöö programmi projektis peavad projektis osalema partnerid  vähemalt kolmest riigist, millest vähemalt kaks on liikmesriigid.

Iga ETK programmi rakendamise alused, toetatavad valdkonnad ja tegevused sätestatakse programmis osalevate riikide poolt heakskiidetud ning Euroopa Komisjoni poolt kinnitatud ETK programmdokumendis, samuti ETK määruse artikli 18 lõike 2 kohaselt ETK programmi seirekomisjoni otsustes.

Projektide elluviimise eest vastutamine on rakenduskavas ja ETK programmides sarnane. Projekti elluviimise eest vastutab toetuse saaja, kes rakendab projekti koos projekti kaasatud partneri(te)ga. 

ETK programmi projektides kasutatakse terminit „juhtiv toetuse saaja“. Korraldusasutus sõlmib juhtiva toetuse saajaga (edaspidi toetuse saaja) toetuslepingu. Toetuse saaja vastutab kogu projekti elluviimise eest, mis tähendab, et toetuse edasiandmiseks projekti elluviimiseks kaasatud partneritele tuleb tal sõlmida nendega ETK määruse artiklis 13 nimetatud tingimusi sisaldavad lepingud, milles tagatakse projektile eraldatud toetuse õiguspärane kasutamine ning sätestatakse alusetult makstud summade tagasimaksmise ja -nõudmise kord ehk partnerite kohustused ja vastutus seoses toetuse saamisega. 

Eelnõu §-ga 52 sätestatakse Siseministeeriumi pädevus ETK programmi koostamisel ja kinnitamisel.

Lõikega 1 määratakse Siseministeeriumi ülesandeks pidada läbirääkimisi Euroopa Komisjoniga, ETK programmis osalevate riikidega ja asjaomaste asutustega ning sõlmida Eesti riigi nimel programmi elluviimiseks vajalikke kokkuleppeid.

Lõikes 2 sätestatakse, et Vabariigi Valitsus kinnitab regionaalministri ettepanekul, et Eesti on nõus ETK programmi kohaseks riikide koostööks. ETK programmi koostamine käib siseriiklikult käsikäes riigi eelarvestrateegia koostamisega, sest ETK programm sisaldab andmeid nii programmi kogumahu kohta kui ka Eesti poolt eraldatud, sh tehnilise abi, ETK programmi kaasfinantseerimise vahendite summat. 

Vabariigi Valituse kinnitab, et koostatud programm on Eesti hinnangul valmis esitamiseks Euroopa Komisjonile. ETK programm läbib siseriikliku kinnitamisprotsessi ka teistes programmis hõlmatud riikides vastavalt antud riigi siseriiklikule õigusele. Kui kõik riigid on ETK programmi kinnitanud, esitab selle Euroopa Komisjonile kinnitamiseks programmis osalevate riikide kokkuleppe kohane isik või asutus. Euroopa Komisjon hindab programmi kooskõla ühissätete määruse ja ETK määrusega. Komisjon võib enne kinnitamist teha tähelepanekuid ja küsida programmi kohta täpsustavat infot. 

Lõikes 3 sätestatakse, et kui korraldusasutus hakkab asuma Eestis, siis esitab ETK programmi Euroopa Komisjonile Siseministeerium. Tavapäraselt esitab programmi Euroopa Komisjonile selle riigi asutus või isik, kus hakkab asuma korraldusasutus. 

Lõikes 4 sätestatakse, et ETK määruse artikli 4 lõigete 3 ja 4 kohase ning sama määruse artikli 5 kohase vahendite jaotused ETK määruse artikli 4 lõike 1 punktides a ja b nimetatud komponentide vahel otsustab regionaalminister ning esitab sellekohase teabe Euroopa Komisjonile. 

Vastavalt ETK määruse artiklile 4 annab Euroopa Komisjon igale liikmeriigile teada aastate lõikes tema  ERFi osa piiriülese koostöö ja riikidevahelise koostöö jaoks mõeldud üldsummast. Euroopa Komisjoni edastatud summa tuleb liikmesriigil nende ETK programmide, milles liikmesriik osaleb, vahel ära jagada. Lisaks tuleb liikmesriigil Euroopa Komisjoni poolt nimetatud ERF summast eraldada Euroopa Naabruspoliitika Instrumendi (ENI) programmidele, milles liikmeriik osaleb. 

Lõikes 5 sätestatakse, et regionaalminister otsustab ETK määruse artikli 4 lõikes 8 nimetatud toetuse kandmise ETK määruse artikli 4 lõike 1  punktis a nimetatud piiriülese koostöö programmidele.  Nimetatud toetusega rahastatakse osaliselt ENI programme. Eesti osaleb finantseerimisperioodil 2013−2014 ühes ENI programmis, mis on ENI Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014−2020. Kui seda programmi ETK määruse artikli 4 toodud põhjustel ei rakendata, siis on liikmesriigil õigus nimetatud ERF toetus kanda ETK piiriülese koostöö programmidele, milles liikmesriik osaleb.

Eelnõu § 53 määratakse ETK määrusest tulenevate ülesannete täitjad.

Lõigetega 1 ja 2 reguleeritakse korraldusasutuse, sertifitseerimisasutuse ja auditeeriva asutuse ülesannete täitmist. Kui ETK programmis osalevad riigid lepivad kokku, et programmi korraldusasutus ja auditeeriv asutus asub Eestis, siis on korraldusasutuseks ja auditeerivaks asutuseks Siseministeerium. Auditeeriv asutus täidab ühissätete määrusest ja ETK määrusest tulevaid auditeeriva asutuse ülesandeid. Korraldusasutus hakkab täitma korraldusasutuse ja sertifitseerimisasutuse ülesandeid alles siis, kui auditeeriv asutus on tunnistanud nende tööprotseduurid ühissätete määrusest tulenevatele nõuetele vastavaks. Lisaks täidab Siseministeerium ETK programmide osas ETK määruses ja ühissätete määruses sätestatud liikmesriigiga seonduvaid ülesandeid.
Ühissätete määrusega ette nähtud kohustusliku ETK programmi kommunikatsioonistrateegia töötab välja ETK programmi korraldusasutus. Korraldusasutuse juht määrab ETK programmi teabe- ja kommunikatsiooniametniku, kes juhib teavitamisega seotud töörühma tegevust, tagab korraldusasutuse hallataval toetuse veebisaidil asjakohase info ja annab Euroopa Komisjonile ülevaateid siseriiklikest kommunikatsioonimeetmetest.

Lõigetega 3–6 reguleeritakse sekretariaadi ja kontrollija ülesannete täitmise määramise korda. Regionaalministrile antakse volitus määrata asutus või isik, kes täidab sekretariaadi ülesandeid, kui korraldusasutus asub Eestis. Sekretariaat teavitab ja selgitab toetuse taotlejatele ETK programmi raames toetuse saamise võimalusi ja abistab toetuse saajaid projekti elluviimisel oma pädevuse piires. Sekretariaat teenindab kõikide ETK programmi hõlmatud riikide toetuse taotlejaid toetuse taotlemisel ja toetuse saajaid projektide rakendamisel (näiteks Eesti–Läti programmi 2014–2020 sekretariaat hakkab teenindama nii Eesti kui ka Läti taotlejaid ja toetuse saajaid; Läänemere piirkonna programmi sekretariaat teenindab nii programmi liikmesriikide toetuse taotlejaid ja toetuse saajaid kui ka Norra, Valgevene ja Venemaa taotlejaid ja toetuse saajaid). Sekretariaat abistab korraldusasutust, seirekomisjoni ja juhtkomisjoni nende üleannete täitmisel.  

Kui toetuse saaja ja partneri abikõlblikke tegevusi ja kulusid ei kontrolli ETK programmi korraldusasutus kogu programmi alal, siis peab iga ETK programmiga hõlmatud riik määrama oma riigis asutuse või isiku, kes teeb kontrolli riigis registreeritud toetuse saaja ja partneri abikõlblike tegevuste ja kulude üle. Vastava isiku või asutuse määrab sellisel juhul regionaalminister. Regionaalministri poolt määratud või volitatud kontrollija kontrollib Eestis registreeritud toetuse saajate ja partnerite abikõlblikke kulusid. Kontrollija kontrollib ka ETK programmi tehnilise abi eelarvest tehtud kulusid, mis on tehtud ETK programmi Eestis asuvate programmi elluviimise korraldajate ja auditeeriva asutuse poolt. Näiteks kui Eesti–Läti programmi korraldusasutus asub Eestis, kontrollitakse tehnilise abi eelarvest korraldusasutuse, sekretariaadi ja auditeeriva asutuse poolt tehtud abikõlblikke tegevusi ja kulusid. Kui ETK programmi elluviimise korraldajad (korraldusasutus, sertifitseerimisasutus, sekretariaat) või auditeeriv asutus asuvad väljaspool Eestit, kuid nende harukontorid või allüksused asuvad Eestis ja nende tegevuste kulud kaetakse tehnilise abi eelarvest, siis kontrollib kontrollija ka Eestis asuvate harukontorite või allüksuste tehnilise abi eelarvest tehtavaid abikõlblikke tegevusi ja kulusid. Näiteks Kesk–Läänemere INTERRG IVA 2007–2013 programmi korraldusasutus asub Soomes, kuid üks tema harukontoritest asub Eestis. Kontrollija kontrollib Eestis asuva harukontori tehnilise abi eelarvest tehtavaid kulusid.

Regionaalminister võib sekretariaadi ja kontrollija ülesanded anda halduslepinguga täitmiseks ka eraõiguslikule juriidilisele isikule. 

Lõikega 7 sätestatakse, et ETK programmi seirekomisjoni ja juhtkomitee Eesti liikmed nimetab regionaalminister oma käskkirjaga. Seirekomisjoni ja juhtkomiteesse kuuluvad programmis osalevate riikide esindajad. Seirekomisjon jälgib programmi elluviimise edenemist ja valib rahastamiseks välja projektid. Seirekomisjon võib projektide valimiseks luua juhtkomisjoni.

Lõikega 8 sätestatakse, et audiitorite rühma Eesti liikmed nimetab regionaalminister, kui vastavalt ETK programmis kokkulepitule ei täida auditeeriv asutus ülesandeid kogu programmialal. Sellisel juhul abistab auditeerivat asutust audiitorite rühm, kuhu kuulub esindaja igast ETK programmis osalevast riigist. Iga esindaja kohus on esitada oma riigis registreeritud toetuse saajate, partnerite ja programmi elluviimise korraldajate tehtud kulutuste kohta andmeid, mida auditeerimisasutusel on vaja hinnangu andmiseks.

Lõikega 9 sätestatakse selguse mõttes, et korraldusasutuse, auditeeriva asutuse ja kontrolli läbiviiva asutuse või isiku ülesannete täitmine lõpeb ühissätete määrusest, ETK määrusest ja muudest õigusaktidest tulenevate kohustuste lõppedes.

Eelnõu § 54 lõikega 1 sätestatakse, et ETK programmi elluviimises osalevate Eesti riigis registreeritud toetuse saaja või partneri poolt tehtavate abikõlblike kulude ja mitteabikõlblike kulude määramise tingimused ja korra kehtestab regionaalminister määrusega. Sealjuures arvestades ühissätete määruses, ETK määruses või nende alusel antud määruses sätestatut, samuti nende rakendamise juhendeid, ETK programmi seirekomisjoni otsuseid ja muudes õigusaktides sätestatut, millega tuleb toetuse andmisel arvestada - näiteks vähese tähtsusega abi ja riigiabi andmise reeglitega. 
Lõigetes 2 ja 3 sätestatakse, mida kulude abikõlblikkuse kontrollimisel hinnatakse. Kontrollimise käigus hinnatakse abikõlblike kulude vastavust toetuslepingus nimetatud tingimustele, sealhulgas kohustuste täitmist, kulu seotust toetatava tegevusega, kulu mahu ja liigi lubatavust ning kulude tekkimisel kohalduvate nõuete täitmist. Samuti kontrollitakse tehnilisest abist hüvitatavate kulude abikõlblikkust. 

RHS järgimise kontrollimisel kohaldatakse eelnõu § 28 lõikes 2 nimetatud erisust, mille kohaselt nähakse ette erikord RHS järgimise kontrollimiseks, kui toetuse saaja tellib lihtsustatud korras tellitavaid teenuseid RHS § 19 tähenduses või korraldab riigihanke, mille eeldatav maksumus jääb alla lihthanke piirmäära. Sellisel juhul kontrollitakse riigihanke kooskõla RHS §-s 3 nimetatud põhimõtetega ning vastavale riigihankele kohalduvatele RHS sätetele üksnes siis, kui riigihanke eeldatav maksumus on võrdne või suurem kui 5 000 eurot ilma käibemaksuta. Piirmäära sissetoomine on ajendatud kuluefektiivsuse põhimõttest. 

Lõikes 4 sätestatakse, et kui Rahandusministeerium teeb RHSis sätestatud nõuete täitmise kontrolli, siis ta teeb seda regionaalministri käskkirjaga määratud ulatuses. Regionaalministri käskkirjaga antakse juhis, kui suures ulatuses ETK programmis tuleb Eestis registreeritud toetuse saaja ja partneri üle RHSis sätestatud nõuete täitmise kontrolle läbi viia ehk siis kontrolli objektideks olevate  projektide või Eestis registreeritud toetuse saajate ja partnerite loetelu ning valimi suurus ja vajadusel metoodika. Rahandusministeerium teeb RHSi eiramise korral ka FKO, mis tehakse arvestades ETK programmis ettenähtud korda. Rahandusministeerium kontrollib ainult Eestis registreeritud toetuse saaja ka partneri poolt läbiviidud hangete vastavust RHSle.

Lõikes 5 sätestatakse kontrolli sisu ja kontrollija õigused.

Lõikes 6 kohaselt tuleb FKO tegemisel aluseks võtta ka ETK programmis kehtestatud FKO tegemise kord või kui ETK programmis otsustatakse, et FKO tegemisel võetakse aluseks ETK programmis osalevate riikide siseriiklikult kehtestatud kord, siis võetakse aluseks  FKO tegemise kord, mille kehtestab regionaalminister oma määrusega.

Lõikes 7 antakse regionaalministrile volitus oma määrusega kehtestada finantskorrektsiooni tegemise kord juhul, kui ETK programmis on otsustatud, et FKO tegemisel tuleb aluseks võtta siseriiklikult kehtestatud FKO tegemise kord.

Eelnõu § 55 lõige 1 hõlmab taotleja ja partneri üldist selgitamiskohustust. Eestis asuv taotleja ja  partner peavad tõendama Siseministeeriumi nõudmisel, et nad vastavad ETK programmis või seirekomisjoni otsustes sätestatud tingimustele. Samuti tuleb neil esitada täiendavat teavet ja dokumente. 

Vastavalt konkreetses ETK programmis kokkulepitule on osaleva riigi kohustus esitada programmi vastavale asutusele vajalik informatsioon oma riigis registreeritud taotleja ja partneri kohta või kontrollida ise ning kinnitada riigis registreeritud toetuse taotleja või partneri vastavust ETK programmis või seirekomisjoni otsustes sätestatud abikõlblikkuse reeglitele, kui ETK programmi korraldusasutusel või sekretariaadil ei ole seda võimalik ise teha. Eesti taotlejate ja partnerite puhul teeb seda Siseministeerium. Kui riiklikest registritest või muudest avalikest andmeallikatest ei ole võimalik saada ammendavat informatsiooni taotleja või partneri kohta, tuleb see taotlejal või partneril esitada nõudmisel Siseministeeriumile. 

Lisaks taotleja ja partneri nõuetele vastavuse kontrollimisele peab Siseministeeriumil olema võimalik kontrollida või täpsustada taotleja või partneri poolt taotluses esitatud informatsiooni. Ka sellisel juhul tuleb taotlejal ja partneril esitada Siseministeeriumile nõudmisel täiendavat teavet või dokumente.

Lõige 2 kohustab valdkonna ministeeriumit ja selle allasutust esitama Siseministeeriumi nõudmisel oma valdkonna pädevusele vastava arvamuse. Taotluste menetlemisel on vaja seirekomisjonis osalevatel riikide esindajatel anda hinnang taotlusele. Taotluse sisu hindamisel võib olla vajalik saada ka vastava valdkonna ministeeriumi või selle asutuse arvamus.

Eelnõu § 56 hõlmab toetuse saaja ja partneri kohustusi, mis on sarnased §-s 24 sätestatud kohustustega. Kohustused on selguse mõttes uuesti üle korratud, siiski mõningate eranditega, arvestades ETK programmide elluviimisel kasutatavaid termineid ja rakendussüsteemi. Näiteks on kasutatud, kus on asjakohane, termineid „toetusleping“, „sekretariaat“, „kontrollija“. Samuti ei kohaldu toetuse saajale ja partnerile § 24 lõige 1 punkt 7, kuna ETK programme rahastatakse ainult ERFist.

Eelnõu § 57 kohaselt tuleb lähtuda hangete korraldamisel eelnõu §-des 26 ja 27 sätestatust. 
Eelnõu § 58 kohaselt on taotlejal ja toetuse saajal õigus tutvuda tema kohta koostatud dokumendis sisalduva teabega ning õiguste rikkumise korral esitada kaebus vastavalt ETK programmis kokkulepitud vaidluste lahendamise korrale. 

Eelnõu § 59 lõigetega 1 ja 2 reguleeritakse toetuse andmisega seotud andmete töötlemist ja andmesaladuse hoidmist. ETK programmi korraldusasutus, sekretariaat, auditeeriv asutus, kontrollija ning ETK programmi seire- ja juhtkomitee liikmed võivad töödelda ning vahetada omavahel teavet taotlejate, toetuse saajate ja partnerite kohta ning muud menetluse käigus saadud teavet ja dokumente EL õigusaktides ja muudest õigusaktidest nimetatud ülesannete täitmiseks. Sealjuures peavad eelnimetatud asutuste töötajad ja ülesannete täitmisse kaasatud isikud nii teenistus- või töösuhte ajal ja pärast seda hoidma saladuses ülesannete täitmise raames teatavaks saanud teavet, mis ei kuulu avaldamisele käesoleva või muu õigusakti alusel.

Lõike 3 kohaselt volitatakse regionaalministrit vajadusel asutama ETK programmi elluviimisega seotud andmete kogumiseks ja töötlemiseks andmekogu. Samuti kaalutakse võimalust kasutada ETK programmide andmebaasina rakenduskava registrit või Interact programmi poolt välja töötatavat registrit e-Monitoring System. Nimelt kohaldub ka ETK programmile ühissätete määruse artikli 112 lõikest 3 tulenev nõue, mille kohaselt peab olema alates 2016. aastast taotlejal ja toetuse saajal võimalik esitada teave vaid infosüsteemi vahendusel üks kord. Ka ETK programmi elluviimise eest vastutavate asutuste ja auditeeriva asutuse vahel peab alates 2016. aastast teabevahetus toimuma infosüsteemi vahendusel ning sealjuures peavad nad sellest saama kogu toetuse andmise ja kasutamisega seotud teabe.
Eelnõu § 60 reguleerib toetuse taotlemise ja andmisega seotud teabe avalikustamist. ETK programmidest nähakse samuti ette, et toetuse mitteandmisega seotud teavet ei avalikustata. Vastavalt ühissätete määrusele tuleb toetuse andmisega seotud teave avalikustada ning asjakohaseks peetakse ka finantskorrektsioonidega seotud teabe avalikustamise võimaldamist, kuivõrd vahendite väärkasutamise avalikustamine on kooskõlas avaliku teabe seadusega. Samuti peetakse vajalikuks, et auditite ja kontrollide läbiviimise ettevalmistamisega seotud teavet ei avalikustata kuni nende läbiviimise alguseni, sest asustused koostavad tööplaanid, sh mis puudutavad kontrolle ja auditeid, vähemalt pool aastat ette ning valimi alusel tehtava kontrolli eesmärk on see, et valimisse sattumine ei peaks olema ette teada mitte varem, kui selle läbiviimisest toetuse saajale teada antakse. Rahuldamata taotluste mitteavalikustamisega kaitstakse erasektori ideid. 

Eelnõu §-s 61 kohaselt tuleb ka ETK programmides tehtud finantskorrektsiooni aluseks olevate asjaolude teada saamisest, sh pettuste kahtlustest, teavitada Rahandusministeeriumit, kes edastab sellekohase teabe Euroopa Pettustevastase Ametile. Teavitada tuleb juhul, kui rikkumisega seotud toetuse summa ületab 10 000 eurot.

5. peatükk
Abifondi rakenduskava elluviimine 

Eelnõu §-s 62 nähakse ette mõned erisätted abifondi rakenduskava elluviimiseks. Abifondi rakenduskava koostab Rahandusministeerium koostöös Sotsiaalministeeriumiga ja selle kinnitab Vabariigi Valitsus, misjärel see esitatakse Euroopa Komisjonile kinnitamiseks.

Abifondi rakenduskava korraldusasutuseks, sertifitseerimisasutuseks ja auditeerivaks asutuseks on Rahandusministeerium (eelnõu §-d 6, 9 ja 11). Rakendusasutuse ülesannete täitjana nähakse ette Sotsiaalministeeriumit. Rakendusüksuse ülesannet täitja leidmiseks peetakse läbirääkimisi. Rakendusasutuse ja rakendusüksuse ülesannete täitja  nimetab Vabariigi Valitsus (eelnõu § 12 lõige 3) ning nad võivad asuda ülesandeid täitma, kui Vabariigi Valitsus on Rahandusministeeriumi kui abifondi rakenduskava korraldusasutuse ja sertifitseerimisasutuse juhtimise- ja kontrolliprotsessid nõuetele vastavaks tunnistanud (eelnõu § 10 lõige 1) ning Rahandusministeerium kui abifondi rakenduskava korraldusasutus on omakorda rakendusasutuse ja rakendusüksuse ülesannete täimiseks loa andnud (eelnõu § 10 lõige 2). 

Abifondi seirekomisjoni moodustab korraldusasutus. Meetmete nimekirjas (eelnõu § 12) nimetatakse RA ja RÜ, meetme eelarve, tegevused, tulemused, jne nimetatud asjaolud.

Kuna abifondi rakenduskava on nagu meede, siis abifondi määruses nimetatud hindamised ja uuringud viib läbi rakendusasutus, kes esitab hindamiste tulemuste kohta teabe Rahandusministeeriumile, kes omakorda esitab need Euroopa Komisjonile. 

6. peatükk
ENI programmi ettevalmistamine

Eelnõu § 63 lõikega 1 antakse siseministeeriumile volitus esindada Eestit ENI programmi koostamise läbirääkimistel ENI programmis osaleva riigi asjaomase asutusega ja Euroopa Komisjoniga ning sõlmida Eesti nimel ENI programmi rakendamisega seotud kokkuleppeid.

ENI programm viiakse ellu koostöös ENI programmis osaleva kolmanda riigi ja Euroopa Komisjoniga. Perioodil 2014–2020 osaleb Eesti ühes ENI programmis, milleks on „Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014–2020“. 

ENI programmi rakendamisega seotud sätted lisatakse, kui Euroopa Komisjon on esitanud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr […]/… rakendusmäärused.

Lõike 2 kohaselt antakse Vabariigi Valitsusel volitus kinnitada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr […]/… artikli 10 lõikes 4 nimetatud teave regionaalministri ettepanekul. 

7. peatükk
Rakendussätted

Eelnõu §-ga 64 sätestatakse praktikas üleskerkinud küsimus, et kas toetuse väljamaksmisnõue on kolmandatele isikutele loovutatav toetuse saaja poolt. Küsimus on üles kerkinud läbi kohtutäiturite ja maksuameti sundtäitmise nõuete. Senised liidu toetuse andmist reguleerivad seadused ei ole sellist asjaolu selgelt reguleerinud, mistõttu on küsimusele leitud vastus tõlgendamise teel. 

Euroopa Kohtu otsuse C-132/95 kohaselt on toetuse tasaarveldamine riikliku nõudega siseriiklik küsimus, kui sellega ei kahjustata konkreetsel juhul liidu eesmärke, nt konkurentsipoliitikat. Kuna liidu poliitikate alla läheb ka ühtekuuluvuspoliitika, aga ühine põllumajanduspoliitika, siis kohtuotsuse tähenduses liidu poliitika hõlmab ka neid poliitikaid ja nende eesmärke. Selline lähenemine tuleneb liidu õiguse rakendamise üldpõhimõttest, et iga siseriiklik meede ei tohi kahjustada liidu poliitikate eesmärkide elluviimist. Eelnõu on liidu ühtekuuluvuspoliitika elluviimiseks riigisisene rakendamisakt, seega nõude loovutatavus ja nõuete sissenõudmine muude nõuete katteks ei tohi kahjustada projekti elluviimist, kuna projekti rahastatakse avalikes huvides, mitte kitsalt toetuse saaja huvides ehk tema kulude katmises. Nt haiglate renoveerimine, kus kasusaajate sihtgrupp on elanikkonna parema raviteenuse kättesaadavus ja osutamise keskkond, mitte konkreetse haiglaoperaatori kulude katmine või nt suurtootja ettevõtte käivitamine, sh seadmete ostmise ja hoonete renoveerimine, mille läbi luuakse uusi töökohti – otsene kasusaaja on töötud või potentsiaalsed tööturult väljujad. Kui toetuse saaja on võlgnik, siis läbi toetuse rahastatud ettevõtmine võib olla lisaks avalike eesmärkide saavutamise ka toetuse saajale isiklikult piisavalt tulu toov, et ta jõuab tasuda võla koos intressidega ning sellega ei kahjustata avalike eesmärkide täitmist, st töökohad säilivad ja haigla tegutseb täiel võimsusel edasi. Seega ei kaalu üksikute võlausaldajate huvid üles toetuse andmise avalikke eesmärke, mistõttu on oluline kaitsta toetuse saaja projekti elluviimist ja käigushoidmist. Kuna toetuse andmine on piiratud programmperioodi piiraegadega, siis projekti elluviimise viivitamine või kahjustamine finantsvoogude äravõtmise teel ei ole õigustatud. Seega tuleks kaitsta ka väljamakstud ja toetuse saaja arvelduskontole laekunud toetust sundtäitmise nõudest.

Eelnõu § 27 lg 1 kohaselt tehakse makse vaid toetuse saajale ja mitte kellelegi teisele, st võrreldes 07-13 STSga ei saa toetuse saaja esitada järgmisel perioodil palvet kanda toetus üle töövõtjale või tarnijale ehk eelnõu ei anna võimalust rakendusüksuse poolt toetuse maksmist otse töövõtjale toetuse saaja eest. Selline võimalus oli kantud eesmärgist, et toetuse saaja ei peaks leidma ajutisi käibevahendeid ja toetuse osas kulu enne toetuse maksenõude esitamist tasuma. Kuna eelnõu alusel võimaldatakse riigisiseseid ettemakseid, siis sellega loetakse, et risk toetuse ettemaksete väärkasutuseks on vähenenud või ei ole tegelikult nii kõrge, et nõuda ettemakse saamiseks omafinantseeringu tasutust või pangagarantiid.
Eelnõu §-ga 65 muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1082/2006 Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse (ETKR) kohta rakendamise seaduse https://www.riigiteataja.ee/akt/12978705
 § 2, mida täiendatakse lõikega 2. Uue sätte kohaselt kui ETKR, mis täidab ühissätete määruses ja ETK määruses nimetatud ETK programmide korraldusasutuse, sertifitseerimisasutuse, auditeeriva asutuse või ühise sekretariaadi ülesandeid, siis Eesti-poolse liikmena saab sellises ETKRis osaleda vaid riik Siseministeeriumi kaudu. Eelnõu § 52 lõike 1 ja § 53 lõike 1 kohaselt vastutab ETK programmide koostamise ja elluviimise eest Eestis Siseministeerium. ETKRis, mis tegutseb ETK programmiasutusena, liikmena olemist piiratakse Siseministeeriumiga, et vähendada riigile vastutuse võtmise riske, mis kaasnevad programmiasutuste ülesannete täitmisega, kui ülesandeid ei täideta korrektselt.
Eelnõu §-ga 66 punktiga 1 täiendatakse pankrotiseaduse 28 täiendatakse lõikega 11, mille kohaselt tuleb halduril esitada sama paragrahvi lõikes 1 nimetatud teave ehk kas võlgnik on seoses maksejõuetuse tekkimisega pannud toime kuriteo tunnustega teo, ka rakendusüksusele, ETK programmi puhul korraldusasutusele või sekretariaadile. 
Lisatav säte on seotud Euroopa Pettustevastase Ametile EL finantshuve kahjustavast tegevusest teatamiskohustusega. Nimelt on rakendusüksusel, ETK programmi puhul korraldusasutusel või sekretariaadil vaja teada, kas toetuse saaja pankrot ja ühtlasi toetuse saaja kohustuste täitmise (näiteks projekt jääb pooleli või pärast projekti lõppemist katkeb projekti sihipärane kasutamine enne kohustuslikku lõpptähtaega) katkemine on seotud Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsiooni artikli 1 tähenduses kelmuse või pettusega ehk kas esineb eelnõu tähenduses FKO tegemise alus. Vastavalt ELTL artiklile 325 ELTL art 325 lg 1: Liit ja liikmesriigid võitlevad kelmuste ja muu liidu finantshuve kahjustava ebaseadusliku tegevuse vastu käesoleva artikli kohaselt võetavate meetmetega, mis toimivad tõkestavalt ja tagavad liikmesriikides ning liidu institutsioonides, organites ja asutustes tõhusa kaitse. Lõige 2: Liikmesriigid võtavad liidu finantshuve kahjustavate kelmuste vastu samu meetmeid, mida nad kasutavad omaenda finantshuve kahjustavate kelmuste vastu. peab liikmesriik nägema ette meetme, mis tagab, et ta saab võimalikult vara teada pettusega seotud pankroti asjaoludest, arvestades, et ühissätete määruse artikli 61 lõike 3 See säte kohaldub ka ÜPP elluviimiseks antava toetuse puhul, mida annab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, samuti ETK programmide puhul. ja 2007–2013 STS § 22 punktis 12 viidatud nõukogu määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikli 57 lõike 5 kohaselt tuleb siiski teha FKO, kui tootmis-/tootlik tegevus lõpeb pettusega seotud pankroti tagajärjel.
Samuti on vajalik, et nõude saaks koostada võimalikult vara. Praktikas esineb sageli juhtumeid, kus pettusega seotud pankrotist saadakse teada siis, kui nõuet ei ole võimalik pankrotihaldurile enam esitada. Käesolev täiendus on abinõu, mis aitab seetõttu vähendada riigi vastutust Euroopa Komisjoni ees tagasinõutud, kuid toetuse saaja poolt tagastamata jääva toetuse korral. Riik saab tugineda omapoolsele vastutus vähendamisele, kui ta näitab ära vastava abinõu ja hoolsuse, mida ta on rakendanud, et aluseta makstud toetus kätte saada. 
Täiendus seondub ka 2007–2013 STS § 28 lõike 2 rakendamisega, mille kohaselt nõutakse tagastatavalt toetuselt intressi alates selle maksmisest, kui toetuse taotlemisel või kasutamisel on toime pandud kuritegu.
Punktiga 2 lisatakse pankrotiseaduse § 82 lõikesse 2 ja § 98 tingimusliku tehingu kõrvale ka kõrvaltingimusega haldusakt, sest nimetatud sätete kehtiv sõnastus võimaldab pankrotimenetluses esitada nõude ja annab hääleõiguse võlausaldajate koosolekul vaid juhul, kui nõue tekib tingimuslikust TSÜS § 102  lõige 2: Tehing on tehtud edasilükkava tingimusega, kui tehinguga kindlaksmääratud õiguslike tagajärgede tekkimine sõltub asjaolust (edasilükkav tingimus), mille kohta ei ole teada, kas see saabub või ei saabu. Lõige  3: Tehing on tehtud äramuutva tingimusega, kui tehinguga kindlaksmääratud õiguslike tagajärgede lõppemine sõltub asjaolust (äramuutev tingimus), mille kohta ei ole teada, kas see saabub või ei saabu. tehingust. Samas isikul ei teki kohustusi ja isiku vastu ei esitata rahalist nõuet vaid tehingust, vaid ka tingimuslikust haldusaktist HMS § 53 tähenduses. Eelnõu ja 2007–2013 STS alusel on toetuse saamine olemuselt käsitletav nii edasilükkava tingimusega kui ka äramuutva tingimusega. Seda põhjusel, et toetuse saajal tekib õiguspärane ootus, et temale makstud toetust enam tagasi nõuta, alles pärast tema suhtes kohalduva FKO tegemise lõppaega. 2007–2013 STS § 26 lõike 5 alusel võib teha tagasinõude kuni 2025. aasta lõpuni.  Eelnõu alusel võib FKO teha pärast toetuse saaja viimase kohustuse lõppemisest ühe aasta jooksul. Toetuse tagasinõudmine või FKO tegemine sõltub sellest, kas projekti järelkontrolli või auditi käigus leitakse mitteabikõlblike kulusid või kohustuste eiramisi või mitte. Järelkontrolle tehakse juhul, kui toetust on juba välja makstud.   
Eelnõu §-ga 67 täiendatakse välissuhtlemisseaduse § 8 lõikega 6, millega võimaldatakse  Vabariigi Valitsusel või tema poolt volitatud ministril asutada EL toetuse või välisabi vahendamisega seotud ülesannete täitmiseks andmekogu ning kehtestada selle põhimäärus ja kasutamise kord. Sellise sätte vajadus on tingitud sellest, et ka 2009–2014 Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) finantsmehhanismist ja Norra finantsmehhanismist vahendite taotlemise ja kasutamise andmeid peetakse vajalikuks Ka Euroopa Komisjon on oma 18.10.2007 kirjaga nr 011159 soovitanud ühildada Norra ja EMP vahendite andmise infosüsteemid, et tuvastada topeltfinantseerimisi struktuuritoetusest. Kättesaadavad Rahandusministeeriumi dokumendiregistris, sh meie vastuskiri 20.11.07 nr 9-2.6.2/14263. koguda ja töödelda infosüsteemis, et tuvastada topeltfinantseerimisi toetusest, kuna mitmete projektide omafinantseering või mitteabikõlblikud kulud kaetakse toetusest. Kuna EMP ja Norra vahendite rakendamissüsteem on analoogne toetuse andmissüsteemiga, siis peetakse sobilikuks kasutada selleks eelnõu tähenduses registrit, mille kasutamise korda reguleerib eelnõu § 37 lõike 4 alusel antav Vabariigi Valitsuse määrus.
Selle sätte alusel saab luua ka muude välisvahendite või näiteks ETK programmide kasutamise andmete kogumiseks ja töötlemiseks vajalik andmekogu või kasutada olemasolevat infosüsteemi ehk andmekogu luuakse olemasoleva infosüsteemi juurde.

4. Eelnõu terminoloogia
Toetuste andmise ja kasutamisega seonduvat on Eesti õigusaktidega reguleeritud 2004–2006 STSi ja 2007–2013 STSiga. Terminid on nendes seadustes ja eelnõus põhimõtteliselt samasisulised, mistõttu eelnõus kasutatud terminid ei ole enam võõrad. Eelnõus on seniseid termineid siiski mõnevõrra selgemaks kirjutatud. Tulenevalt hea õigusloome ja normitehnika eeskirja § 18 lõikest 2 EL õiguses nimetatud termineid ei tule siseriiklikult uuesti määratleda. Eelnõus on viidatud ühissätete määrusele, kui termin tuleneb sellest määrusest.

Süstematiseeritud on toetuse vähendamise, tühistamise  ja tagasinõudmisega seonduvat. Eelnevatel perioodidel tuli analoogia alusel kohaldada tagasinõuete sätteid määratud toetuse vähendamiseks ja seetõttu toetuse maksmisest keeldumiseks. Analoogia kasutamise vältimiseks võetakse eelnõus kasutusele termin finantskorrektsioon nii nagu see on ühissätete määruses. TRO tunnistatakse kehtetuks, kui toetus tühistatakse täielikult, toetuse saaja loobub toetusest, toetuse saaja tahab projekti ellu viia teisel moel kui kavandatud ja see ei sobi kokku TATga või kui taotlemisel on esitatud valeandmeid, mistõttu ei oleks pidanud taotlust üldse rahuldatama.

Eelnõus ei kasutata enam läbivalt terminit „järelevalve“, selle asemel kasutatakse sõna „kontroll“ ning „makseasutuse“ asemel võetakse kasutusele termin „sertifitseerimisasutus“ eesmärgiga ühildada samasisuliste terminite kasutus ühissätete määruses kasutatavate terminitega.

Võrreldes seni reguleerituga, on eelnõus uudsed terminid lõppsaaja, rahastamisvahend ja ühine tegevuskava, milliste sisu ühtib samuti ühissätete määruses sätestatuga. Lõppsaaja on see, kellele toetuse saaja annab edasi ehk vahendab toetust. Lõppsaaja ei ole toetuse saaja. Lõppsaajat ei kontrollita, kuid audiitor võib siiski pöörduda lõppsaaja poole andmete kontrollimiseks, kui kahtlustab toetuse saaja poolset pettust või toetuse saajal ei ole vajalikke andmeid. Rahastamisvahendi baasregulatsioon tuleneb EL eelarvet reguleerivast finantsmäärusest ning täpsustavad sätted ühissätete ja fondide määrustest.

5. Eelnõu vastavus EL õigusele
Käesoleva eelnõu aluseks on järgmised EL määrused:
	Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ühissätted ühisesse strateegilisse raamistikku kuuluvate fondide – Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi – kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1083/2006; 
	Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa Sotsiaalfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1081/2006; 
	Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse erisätteid Euroopa Regionaalarengu Fondi ja majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1080/2006; 
	Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Ühtekuuluvusfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1084/2006;
	Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1299/2013, erisätete kohta, mis käsitlevad  Euroopa Regionaalarengu Fondist toetuse andmist Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgil;
	Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 223/2013, mis käsitleb Euroopa abifondi enim puudustkannatavate isikute jaoks.

Eelnimetatud määrused on jõustunud 2013. aasta detsembris, va  Euroopa abifondi käsitlev määrus, mis jõustub eeldatavalt 2014. aasta märtsis. EL määrused on Eestile otsekohalduvad, mistõttu TAT õigusakti kehtestamisel ja toetuse andmise ülesannete täitmisel tuleb osapooltel juhinduda neist otse, arvestades eelnõus sätestatut. Eelnõus on ühissätete määruse sättele viidatud, kui ülesande sisu on ühissätete määrusega reguleeritud, mis teeb hõlpsamaks asjakohase regulatsiooni leidmise. 

ÜKP elluviimisel kuulub Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide vahendite kasutuselevõtu otsustusõigus liikmesriikide ja Euroopa Komisjoni vahel jagatud pädevuse alla, seda nii ELTL artikli 4 lõike 2 punkti c Euroopa Liidu Toimimise Lepingu (ELTL) artikli 4 lõike 2 punkti c „The part of the Union budget allocated to the Fund shall be implemented within the framework of shared management between the Member States and the Commission“., mis kajastub ka EL finantsmääruse nr 966/2012 artiklites 175 ja 180, mille kohaselt toimub vahendite kasutamine ühissätete määruse ja eelnimetatud fondi-määruste järgi. Vaid ühissätete määruse artiklis 15 (partnerluslepe), artiklis 25 (programm) ja artiklis 96 (ühine tegevuskava) on nimetatud Euroopa Komisjoni vahendite kasutuselevõtu otsustuspädevus, mis tähendab, et ühissätete määruse artiklis 25 nimetatud programmide – eelnõus nimetatud rakenduskava või ETK programm – toetuse andmise üksikotsuste tegemise pädevus on liikmesriigil. Euroopa Komisjon toetub nende üksikotsuste alusel antud toetuse õiguspärase andmise ja kasutamise kontrollimisel siseriikliku auditeeriva asutuse hinnangutele ning sertifitseerimisasutuse ja korraldusasutuse kinnitustele. Seega käesolevas eelnõus nimetatud rakenduskavadega ettenähtud vahendite kasutamise ülesannete ja tingimuste sätestamisel juhindutakse ülimuslikult EL õigusaktidest. Käesolev eelnõu on EL ühissätete määruse rakendamise peamiseks siseriiklikuks õigusaktiks.

Eelnõu koostamisel on arvestatud mõningal määral Euroopa Kohtu praktikaga. Eelnõu rakendamisel ehk toetuse andmise ja finantskorrektsioonide tegemisel tuleb arvestada järgmiste Euroopa Kohtu otsuste ja neis nimetatud järeldustega: 
	Euroopa Kohtu 13. märtsi 2008. a otsus kohtuasjas C‑383/06–C‑385/06 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006CJ0383:ET:HTML" http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006CJ0383:ET:HTML

	: Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening (C-383/06), Gemeente Rotterdam (C-384/06) versus Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ning Sociaal Economische Samenwerking West-Brabant (C-385/06) versus Algemene Directie voor de Arbeidsvoorziening:
	toetuse andmine on kui lepinguline suhe. Ühenduse õigusaktidega väljatöötatud toetuste süsteemi aluseks on eeskätt see, et toetuse saaja täidab rea kohustusi, mis annab talle õiguse saada ettenähtud finantsabi. Kui toetuse saaja kõiki neid kohustusi ei täida, siis on toetuse andjal õigus oma kohustuste ulatus uuesti läbi vaadata. Toetuse saaja, kes on toime pannud kehtiva korra ilmselge rikkumise, ei saa toetuda õiguspärase ootuse kaitse põhimõttele ja juba omandatud õigustele tuginedes nõuda esialgu eraldatud abi kogusumma maksmist; 
	tagasinõude aluseks piisab ka EL määrusest;
	siseriikliku õiguse kohaldamine ei tohi kahjustada ühenduse õiguse kohaldamist ja tõhusust ning selle tagajärjel ei tohi eeskirju eirates antud summade tagasinõudmine muutuda praktiliselt võimatuks, mis tähendab muuhulgas, et juhul kui puuduvad ühenduse õigusnormid, peavad siseriiklikud kohtud ühenduse õiguse alusel alusetult makstud summade tagasinõudmisega seonduvad vaidlused lahendama siseriikliku õiguse alusel, arvestades ühenduse õigusest tulenevaid piire riigihangete reeglite rikkumine.

Toetuse saaja on rikkumises kuni lepingu täitmiseni; 
	Euroopa Kohtu 2. detsembri 2011. a otsus kohtuasjas C-465/10, Conseil d'État – Prantsusmaa

	riigihangete reeglite täitmata jätmine kahjustab EL huve;
	rikkumine lõpeb lepingu täimisel;
	tagasinõudmise aegumistähtaeg on kuni 4 aastat rikkumise lõppemisest, kui siseriiklikult ei nähta pikemat aega, kuid see peab olema mõistlik; 

	Euroopa Kohtu 15. aprilli 2011.a otsus kohtuasjas T-297/05http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005TJ0297:ET:HTML" http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005TJ0297:ET:HTML 

	Toetuse tagasimaksmise kohustus ei ole karistus, vaid see on soodustuse saamiseks vajalike tingimuste puudumise tuvastamise tagajärg. Seetõttu ei ole soodustuse ära võtmine seaduslikkuse põhimõttega vastuolus ja erinevalt halduskaristustest, mis nõuavad spetsiaalset õiguslikku alust väljaspool määruses nr 2988/95 (Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse kohta) sätestatud üldnorme, tuleb selle määruse artikli 4 lõigete 1–3 sätteid koostoimes artikli 1 lõigetega 1 ja 2 pidada piisavaks õiguslikuks aluseks põhjendamatult saadud soodustuse äravõtmiseks ja soodustuse andmise otsuse tühistamise jaoks. 

Erisätte puudumisel tuleneb liidu õiguse üldpõhimõtetest, et haldusasutusel on õigus tunnistada tagasiulatuvalt kehtetuks soodustav haldusakt, mis on vastu võetud õigusvastaselt, ning määruse nr 2988/95 artikli 4 lõige 1 kõigest rakendab neid üldpõhimõtteid teisese õiguse tasandil. 
	Toetuse taotleja ja projektikonkursi teate ettevalmistamise ning projektide hindamise ja rahastatava projekti väljavalimise eest vastutava ametniku kokkumäng on ilmselgelt vastuolus abi andmist reguleerivate eeskirjadega ja see kujutab endast eeskirjade eiramist määruse nr 2988/95  artikli 4 lõike 1 tähenduses, ilma et oleks vaja hinnata, kas kokkumängus osalemine vastab ühtlasi aktiivse või passiivse korruptsiooni või mõne muu kriminaalõigusnormi rikkumise tunnustele.
	Euroopa Kohtu 29. aprilli 2004.a otsus C-277/00: Saksa Liitvabariik vs Euroopa Komisjon. EKL 2004, lk I-03925 

	ebaseaduslik riigiabi tuleb tagastada koos liitintressiga.

	Euroopa Kohtu 19. mai 1998. a otsus kohtuasjas C-132/95: Bent Jensen and Korn- og Foderstofkompagniet A/S vs Landbrugsministeriet - EF-Direktoratet. EKL 1998, lk I-02975 

	makstava toetuse tasaarveldamine riigile tasumata võlaga, mis ei ole seotud toetusega, toimub vastavalt siseriiklikule õigusele, kuid vaid ulatuses, mis ei kahjusta EL õiguse rakendumist arvestades tõhusa koostöö põhimõtet.

	Euroopa kohtu 5. oktoobri 2006. a otsus kohtuasjas C-84/04: Euroopa Ühenduste Komisjon versus Portugali Vabariik. EKL 2006, lk I-09843 

	toetuse saajalt ei tohi võtta toetuse andmisega seotud kulude katteks tasu ega seda maha arvata toetusest.

	Euroopa Kohtu 25. oktoober 2007. a otsus kohtuasjas C‑427/05: Agenzia delle Entrate – Ufficio di Genova 1 versus Porto Antico di Genova SpA (juriidilisele isikule makstav toetus on maksustatav vastavalt siseriiklikule maksuõigusele).
	Euroopa Kohtu 14. november 2013 kohtuasi C‑388/12 Comune di Ancona versus Regione Marche: projekti kestvuse põhimõte, projekti käitamise üleandmine kontsessioonilepinguga, projekti rakendamiseala „oluline muudatus”, makstud toetuse säilimise õiguskindluse saabumise aeg.

6. Seaduse mõjud
Eelnõu on vajalik rakenduskavade ja ETK programmide elluviimisel kohalduvate EL määruste rakendamiseks reguleerides vahendite kasutamise korralduslikku poolt. Läbi rakenduskava ja ETK programmide tulemuste saavutamise aitab eelnõu kaudselt kaasa Eesti keskkonnaseisundi, majandusarengu, sotsiaalse olukorra, regionaalarengu ning riigi ja kohalike omavalitsuste korralduse edendamisele. Eelnõu ei mõjuta riigi julgeolekut ja välissuhtlemist.

Eesti prioriteedid Valitsus kiitis 23.04.2013 heaks Euroopa Liidu struktuurivahendite kasutamise põhimõtted aastateks 2014-2020 http://www.valitsus.ee/et/uudised/luhiteated/74757/valitsus-kiitis-heaks-euroopa-liidu-struktuurivahendite-kasutamise-p%C3%B5him%C3%B5tted-aastateks-2014-2020" http://www.valitsus.ee/et/uudised/luhiteated/74757/valitsus-kiitis-heaks-euroopa-liidu-struktuurivahendite-kasutamise-p%C3%B5him%C3%B5tted-aastateks-2014-2020 ühtekuuluvuspoliitika, st  rakenduskavade ja ETK programmide, elluviimisel on kvaliteetne, kättesaadav ning õppija ja ühiskonna vajadusi arvestav haridus; kõrge tööhõive ja kvaliteetne tööelu; teadmistemahukas ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline majandus; puhas ja mitmekesine looduskeskkond ning elanike vajadusi rahuldavad ja ettevõtlust toetatavad ühendused ja liikumisvõimalused. Lisaks rahastatakse riigi ja kohalike omavalitsuste haldusvõimekuse tõstmisega seotud tegevusi. Prioriteedid kajastuvad partnerlusleppes, rakenduskavas ja ETK programmides.
Partnerlusleppe, rakenduskava ning eelnõu ja selle alusel antavate meetmete üleste määruste kavandite asjakohasust ning rakendussüsteemi tõhusust analüüsiti ühissätete määruse artikli 48 kohase eelhindamise raames, mis katab ära hea õiguloome ja normitehnika eeskirja § 1 lõike 2 tingimused. Eelhindamist teostas SA Poliitikauuringute Keskus Praxis koostöös CPD OÜ ning Hendrikson & Ko OÜga Igale ETK programmile ja rakenduskavale, sh nende rakendussüsteemile, tehakse eelhindamine eraldi. . 
Eelhindamine hõlmas järgmisi küsimusi ja järeldusi Rakenduskava eelhindamise aruanne, sh järeldused ja soovitused, tehakse kättesaadavaks www.struktuurifondid.ee alapealkirja all „Planeerimine 2014−2010“ (22.10.13 seisuga lõplikku versiooni ei ole veel). Eelnõud puuduvad järgimised punktid: punkt 1, lühikokkuvõte, lk 8; rakendussüsteemi hindamine, punkt 1.2.36;  struktuurifondide opratiivsüsteem, punkt 4.7.3; seire ja hindamise korraldus, p 4.7.4; administratiivne suutlikkus, p 4.8. rakenduskava rakendussüsteemi kohta:
	Kas ja mil määral on valitud EL 2014–2020 vahendite rakendussüsteem asjakohane ja põhjendatud rakenduskava tõhusaks ja mõjusaks elluviimiseks lähtudes usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõttest? Hinnatakse kavandatud rakendus- ja järelevalve süsteemi ülesehitust ja selle põhiprotsesside sobivust partnerlusleppe ja ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava elluviimiseks parimal võimalikul viisil, vahehindamisel antud soovitustega arvestamist, rakendamiseks planeeritud inimressurssi piisavust ja rakendussüsteemi infosüsteemi asjakohasust rakenduskava eesmärkide saavutamiseks. Kas kavandatud rakendussüsteemi lahenduste mõju toetuse saaja halduskoormusele on põhjendatud ja optimaalne? 

Järeldus: Aruande kavandi põhjal võib järeldada, et eelnõuga hõlmatud rakendussüsteem ja toetuse andmisega seotud põhiprotsessid vastavad vahehindamise ja Euroopa Komisjoni lihtsustamisettepanekutele ning EL õigusaktide kavandites nimetatud nõuetele, seega eelnõu tagab rakenduskava elluviimise usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtete alusel. 
Euroopa Komisjoni ettepanekutes ja juhendmaterjalides esitatud peamisi võimalusi, kuidas vähendada toetuse saaja halduskoormust, on käesolevas eelnõus ja horisontaalsete määruste eelnõudes arvesse võetud. Hindajad leidsid, et sarnased lihtsustamisvõimalused ka 2007–2013 perioodil horisontaalsete õigusaktide tasandil olemas, kuid praktikas kasutati neid vähe. Arvestades, et rakendussüsteem on juba täna tulemuslik 2011. aastal läbiviidud vahehindamisel antud järeldus. Kättesaadav: http://www.struktuurifondid.ee/public/hindamine/Vahehindamise_aruanne.pdf ning lihtsustamis- ja tõhustamismeetmeid rakendatakse jooksvalt vastavalt vajadusele, peavad hindajad rakendussüsteemi tugevaks.
Ühissätete määrusega ettenähtud ülesanded on eelnõu kohaselt selgelt jagatud, seega järeldatakse, et rakendussüsteem vastab usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtetele. Kulude lihtsustatud hüvitamismeetodite võimalused on sätestatud eelnõu alusel antavas abikõlblikkuse määruses, kuid nende kasutuselevõtu aktiivsus sõltub pigem rakendusasutuse valmisolekust uuendusi rakendada, samuti korraldusasutuse suutlikkusest innustada rakendusasutusi. 
	Kas ja mil määral on kavandatud järelevalve, seire ja hindamise protseduurid asjakohased ja põhjendatud ning võimaldavad koguda vajalikku infot hindamisteks ja rakendamise seireks? 

Järeldus: Nii seire kui ka hindamise puhul vastab planeeritud süsteem nõuetele ja soovitustele, mis on sätestatud Euroopa Komisjoni muudetud ettepanekus ühissätete määruse kohta (COM(2013) 246 final) ning Euroopa Komisjoni hindamise ja seire juhendis. Lisaks on arvestatud vahehindamise ja Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammis 2011−2015 toodud soovitustega. Tähelepanu tuleks pöörata rakenduskava seirekomisjoni ja valdkondliku komisjoni vahelisele koostööle ja tööjaotusele ning seirearuannete analüüside kvaliteedile. Eelhindajad soovitavad uuel perioodil keskenduda oluliselt rohkem mõjude ehk tulemuste saavutamise hindamisele. 

Eelnõuga luuakse lisaks rakenduskava seirekomisjonile (kohustuslik organ vastavalt ühissätete määrusele) võimalus moodustada ka valdkondlikke komisjone rakenduskava meetmete ja tegevuste siseriiklikuks valitsemisalade üleseks valdkonnapõhiseks ühtlustatud planeerimiseks ja seireks. Valdkondlikku komisjoni on võimalik ühildada samas valdkonnas juba olemasoleva töögrupi või komisjoniga, kaasates lisaks korraldusasutusele ja rakendusasutustele vastavate valdkondade partnerorganisatsioonide esindajaid. Valdkondliku komisjoni tööülesanded tulenevad vajadusest ühtlustada ministeeriumide üleselt valdkonnapõhist meetmete planeerimist. Seega püütakse vältida samade tegevuste või eesmärkide rahastamise dubleerimist ning tagada asutuste ja partnerorganisatsioonide kooskõlastatud tegevus. 

Rakenduskava ülese seire teostamiseks ei looda eelnõuga enam juhtministeeriumi tasandit vaid rakenduskava ülese seire teostamise, sh seirearuande koostamise kohustus, sätestatakse korraldusasutuse ülesandena. Seirearuande kvaliteedi tagamiseks kaasab korraldusasutus nende koostamisse ka teisi ministeeriume ehk rakendusasutusi, sest vastavate ministeeriumide põhiülesanne vastavate poliitikavaldkondade raames on poliitika kujundamine ehk sekkumiste väljatöötamine ja nende elluviimise üle seire teostamine. Sarnaselt seirele on ka rakenduskava hindamiste koordinatsioon koondatud korraldusasutuse juurde, mis tagab ühtlustatud ja läbimõeldud lähenemise hindamiste valdkonnas. 

Eelhindamise hinnangute põhjal eelnõud täiendada ega muuta ei tule.

7. Seaduse rakendamiseks vajalikud kulutused ja seaduse rakendamise eeldatavad tulud
Perioodil 2014–2020 on Eestil võimalik saada ÜKP-fondidest ligikaudu 3,5 miljardit eurot majanduskasvu ja tööhõive investeeringute eesmärgi jaoks. Aastatel 2007–2013 oli EL osalus ligikaudu 3,4 miljardit ehk arvestades reaalhindade tõusu, saab Eesti perioodil 2014–2020 samasisulise eesmärgi jaoks võrreldes käesoleva perioodiga toetust samas suurusjärgus.

Kulud, mida toetusest ei kaeta, tuleb toetuse saajal endal katta. ÜKP-fondide vahendite kasutusele võtmine on siiski võimalus. EL vahendite mittetähtaegse kasutuselevõtu tagajärjeks on ühissätete määruse artikli 86 tähenduses vahendite kasutuselevõtu kohustusest vabanemine. 

Toetuse andmise administreerimisega, st eelnõu rakendamisega, seotud kulutusi on võimalik jätkuvalt katta tehnilise abi vahenditest. Perioodide 2007–2013 ja 2014–2020 ühissätete määrustega on lubatud administreerimise (tehnilise abi) kulude katteks kuni 4% liikmesriigile eraldatud vahendite kogumahust.

Perioodil 2007–2013 on rakenduskavadega Inimressursi arendamise rakenduskava, elukeskkonna arendamise rakenduskava ja majanduskeskkonna arendamise rakenduskava. Kättesaadavad: http://www.struktuurifondid.ee/kuidas-struktuuritoetust-eraldatakse/" http://www.struktuurifondid.ee/kuidas-struktuuritoetust-eraldatakse/  võetud tehnilist abi kasutusele 2% rakenduskavade kogumahust lubatud 4% asemel. Antud mahus vahendeid on olnud piisavad struktuurivahendite administratsiooni ülalpidamiskulude katteks. Perioodil 2014-2020 on plaanis vahendite mahtu suurendada (siiski jäädes allapoole lubatud 4% piirmäära) tulenevalt tarbijahinnaindeksi ja keskmise palgakasvu prognoosist järgmise 10 aasta jooksul. 

ETK määrusega on lubatud ERFst programmide elluviimisega kaasnevate tehnilise abi kulude katteks kuni 6% ETK programmidele eraldatavast kogusummast. Kui ETK programmidele eraldatav kogusumma ei ületa 50 000 000 eurot, eraldatakse ERFist tehniliseks abiks 7% kogusummast, kuid vähemalt 1 500 000 eurot ja mitte rohkem kui 3 000 000 eurot.  

ETK programmis osaleval riigil tuleb kaasfinantseerida tehnilise abi kulusid ning katta tehnilisest abist mittekaetavaid seirekomisjoni, juhtkomisjoni, kontrollijate ja auditiitorite rühma ülesannete täitmisega kaasnevaid kulusid. Kulude katte suurus selgub, kui ETK programmis osalevad riigid on ETK programmi rakendamises kokku leppinud. Kulud kavandatakse riigieelarvesse iga-aastaselt aasta vajadusi arvestades.

8. Rakendusaktid
Eelnõu alusel nähakse ette järgmised Vabariigi Valitsuse määrused (kavandid lisatud):
	perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse taotlemise ja taotluste menetlemise nõuded toetuse andmise tingimuste määruse kehtestamisel;
	perioodi 2014–2020 struktuuritoetusest hüvitatavate kulude abikõlblikuks lugemise toetuse maksmise ning finantskorrektsioonide tegemise tingimused ja kord perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse andmise ja kasutamise auditeerimine;
	perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse andmisest avalikkuse teavitamise, toetusest rahastatud objektide tähistamise ning EL osalusele viitamise nõuded ja kord;
	struktuuritoetuse registri pidamise põhimäärus.


Rakenduskava meetme tegevuste rakendamise õigusaktid, mis kehtestatakse eelnõu § 13 lg 1, koostoimes §-de 14–16 (määrus või käskkiri), § 18 (rahastamisvahendi rakendamis või -käskkiri) ja § 20 (tehniline abi) alusel, kehtestatakse peale eelnõu jõustumist kuni 2023. aasta lõpuni.

ETK programmi abikõlblike kulude määramise tingimuste ja korra määrus, mis kehtestaks eelnõu § 54 lõike 1 alusel ning finantskorrektsiooni otsuse tegemise alused, tingimuse ja korra määrus, mis kehtestatakse § 54 lõike 7 alusel, koostatakse alles peale ETK määruse rakendusmääruse vastuvõtmist ja ETK programmi seirekomisjoni otsust, mis käsitleb kulude abikõlblikust või finantskorrektsiooni otsuse tegemist.

9. Seaduse jõustumine
Seadus jõustub üldises korras. Seaduse jõustumiseks ei tulene EL õigusest kohustuslikku tähtaega. 
Seadus ja selle rakendusaktide jõustumisel saab tulenevalt ühissätete määruse artikli 65 lõikest 2, ja kui nii on sätestatud TAT õigusaktis, alates 2014. aasta algusest tehtud kulusid lugeda tagantjärele abikõlblikuks ehk neid toetusest hüvitada, välja arvatud riigiabi andmisel ja kui taotluse esitamise hetkeks on projekt juba ellu viidud. 
Perioodil 2007–2013 rahastatud projektidele, kuni nende lõppemiseni, kohaldatakse 2007–2013 STS.

10. Eelnõu kooskõlastamine
Eelnõu esitati kooskõlastamiseks eelnõude infosüsteemi (EIS) kaudu 13-1081/01. Eelnõu saadeti arvamuse avaldamiseks Eesti Maaomavalitsuste Liidule ja Eesti Linnade Liidule. 
Paljud kommentaarid olid pigem selgitamisettepanekud. Arvestatud on normitehniliste ettepanekutega. Olulisematest sisulistest ettepanekutest võib esile tõsta nõustumust selles, et vastavalt riskihindamiste tulemusele ja korraldusasutuse arvamusele võimaldatakse rakendusasutusel määrata, kas toetuse saaja peab korraldama riigihanke loodud kompetentsikeskuse vahendusel või on see talle võimaluseks. Samuti nõustume sellega, et kulude abikõlblikkuse kontrollimine on proportsionaalne, kui kontrollijal on õigus saada juurdepääs vaid projektiga ja toetuse kasutamisega seotud andmetele, mitte kõigile toetuse saaja ja tema projektipartneri tegevusega seotud andmetele. Põhjendatuks loeme ka muudatusettepanekut, mille kohaselt toetuse saajad, kes ei pea lähtuma riigihangete seadusest, peaksid samuti tõendama kulu maksumuse kujunemist kooskõlas riigihangete  üldpõhimõtetega, mitte vastavust keskmisele turuhinnale, millise väljaselgitamine on osapooltele pigem uudne. Vastavalt rakendusasutuse soovile peame põhjendatuks võimaldada juriidilisest isikust rakendusüksusega sõlmida haldusleping õigusaktiga reguleerimata tingimuste kohta. Ametlikult esitatud kommentaaridele antud tagaside leiab seletuskirjale lisatud kommentaaride tabelist (lisa 1).


Vabariigi Valitsuse nimel

(allkirjastatud digitaalselt)
Heili Tõnisson
Valitsuse nõunik

