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Ettepanek:
EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS
millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 seoses majandusliku, sotsiaalse ja
territoriaalse ühtekuuluvuse vahendite ning majanduskasvu ja tööhõivesse
investeerimise eesmärgi ning Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi jaoks ette nähtud
vahendite muutmisega
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SELETUSKIRI
1.

ETTEPANEKU TAUST

•

Ettepaneku põhjused ja eesmärgid

Ettepaneku eesmärk on kohandada määruse (EL) nr 1303/20131 artikli 91 lõikes 1 ning artikli
92 lõigetes 1 ja 5 sätestatud majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi ning
Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi raames kasutatavaid summasid ning VI lisas esitatud
kulukohustuste assigneeringute jaotust aastate kaupa vastavalt otsustele, mis on vastu võetud
pärast kõnealuse määruse vastuvõtmist. Esiteks tuleb summade kohandamisel lähtuda
kõnealuse määruse artikli 92 lõike 3 kohase tehnilise kohandamise tulemusest; teiseks tuleb
kajastada neid ümberpaigutusi, mis mõjutavad aastaks eraldatud koguvahendeid ning mille
kohta on tehtud otsused kõnealuse määruse artiklite 25, 93 ja 94 põhjal; kolmandaks tuleb
kohandada summasid kooskõlas noorte tööhõive algatuse eelarve suurendamisega kuni 2020.
aastani 1,2 miljardi euro võrra (jooksevhindades). See summa eraldatakse sihtotstarbeliselt
noorte tööhõive algatusele ning seda tuleb täiendada vähemalt 1,2 miljardi euro suuruse ESFi
sihtotstarbelise investeeringuga; neljandaks tuleb kajastada teatavate 2014. aasta
kulukohustuste assigneeringute ümberpaigutamist järgmistesse aastatesse, sest pärast 1.
jaanuari 2015 on vastu võetud uued programmid. Tehnilisi kohandusi ja kõnealuse määruse
artiklite 25, 93 ja 94 alusel tehtud ümberpaigutusi käsitleti juba komisjoni rakendusotsuses
(EL) 2016/19412.
Ettepanek peegeldab ka seda, et Küpros pidi alates 1. jaanuarist 2017 saavutama vastavuse
Ühtekuuluvusfondist toetuse saamise tingimustele ning ei pidanud enam saama
Ühtekuuluvusfondist üleminekuperioodi eritoetust. Seda on juba käsitletud komisjoni
rakendusotsuses (EL) 2016/19163.
Tehniline kohandamine tuleneb nõukogu määruse (EL) nr 1311/20134 artiklist 7 ja sellega
võetakse arvesse kriisi käes kannatavate liikmesriikide eriti rasket olukorda ja vaadatakse läbi
majanduskasvu ja töökohtade loomisse investeerimise eesmärgi raames tehtud kogueraldised
2016. aastal.
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Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. novembri 2016. aasta määrus (EL) nr 2016/2135, millega
muudetakse nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 teatavaid sätteid, mis käsitlevad finantsstabiilsuse
säilitamisega tõsistes raskustes või raskuste tekkimise ohus olevate teatavate liikmesriikide
finantsjuhtimist (ELT L 338, 13.12.2016, lk 34).
Komisjoni 3. novembri 2016. aasta rakendusotsus (EL) 2016/1941, millega muudetakse rakendusotsust
2014/190/EL, milles sätestatakse Euroopa Regionaalarengu Fondile, Euroopa Sotsiaalfondile ja
Ühtekuuluvusfondile majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi ning Euroopa territoriaalse
koostöö eesmärgi kohaselt ette nähtud koguvahendite iga-aastane jaotus liikmesriikide vahel, noorte
tööhõive algatuse jaoks ette nähtud sihtotstarbelise eraldise iga-aastane jaotus liikmesriikide vahel ja
rahastamiskõlblike piirkondade loetelu ning summad, mis kantakse igale liikmesriigile
Ühtekuuluvusfondist ja struktuurifondidest tehtud eraldistest üle Euroopa Ühendamise Rahastule ja
enim puudust kannatavate isikute abistamiseks ajavahemikus 2014–2020 (teatavaks tehtud numbri
C(2016) 6909 all) (ELT L 299, 5.11.2016, lk 61).
Komisjoni 27. oktoobri 2016. aasta rakendusotsus (EL) 2016/1916, millega muudetakse rakendusotsust
2014/99/EL, milles sätestatakse nende piirkondade loetelu, mis on kõlblikud abi saamiseks Euroopa
Regionaalarengu Fondist ja Euroopa Sotsiaalfondist, ning nende liikmesriikide loetelu, mis on
kõlblikud abi saamiseks Ühtekuuluvusfondist ajavahemikul 2014–2020 (teatavaks tehtud numbri
C(2016) 6820 all) (ELT L 296, 1.11.2016, lk. 15).
Nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrus (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks
mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 884).
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Artiklis 25 on sätestatud mehhanism ajutiste eelarveraskustega liikmesriikidele antava
tehnilise abi haldamiseks, ehk kõnealuse tehnilise abi ühe osa ümberpaigutamiseks komisjoni
algatusel antavasse tehnilisse abisse.
Artikli 93 kohaselt on teatavatel tingimustel lubatud vahendeid ümber paigutada
piirkonnakategooriate vahel ning artikli 94 kohaselt on lubatud vahendeid ümber paigutada
ühelt eesmärgilt teisele.
•

Kooskõla poliitikavaldkonnas praegu kehtivate õigusnormidega

Käesolev ettepanek tuleneb artikli 92 lõike 3 sätetest seoses aastateks 2017–2020 ette nähtud
ühtekuuluvuspoliitika eraldiste läbivaatamisega, artiklite 93 ja 94 kohastest otsustest
paigutada vahendeid ümber piirkonnakategooriate ja eesmärkide vahel, otsusest pikendada
noorte tööhõive algatust ajavahemikuks 2017–2020 ning otsusest paigutada teatavad 2014.
aasta kulukohustuste assigneeringud ümber järgmistesse aastatesse.
•

Kooskõla muude liidu tegevuspõhimõtetega

Ettepanek on kooskõlas muude ettepanekute ja algatustega, mis Euroopa Komisjon on
vastusena finantskriisile vastu võtnud.
2.

ÕIGUSLIK ALUS, SUBSIDIAARSUS JA PROPORTSIONAALSUS

•

Õiguslik alus

Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 92 lõikega 3 on ette nähtud, et 2016. aastal vaatab
komisjon läbi 2017. aasta tehnilised kohandused ja vastavalt määruse (EL, Euratom) nr
1311/2013 artiklitele 4 ja 5 iga liikmesriigi jaoks aastatel 2017–2020 majanduskasvu ja
tööhõivesse investeerimise eesmärgi raames ettenähtud kogueraldised ja kohaldab selleks VII
lisa punktides 1–16 sätestatud eraldamismeetodit kõige uuema kättesaadava statistika põhjal.
Kõnealune kogueraldiste läbivaatamine kajastab ka mitmete ümberpaigutuste tulemusi.
Artiklis 25 on sätestatud ajutiste eelarveraskustega liikmesriikidele antava tehnilise abi
haldamise mehhanism, ehk kõnealuse tehnilise abi ühe osa ümberpaigutamine komisjoni
algatusel antavasse tehnilisse abisse.
Artikli 93 kohaselt on teatavatel tingimustel lubatud vahendeid ümber paigutada
piirkonnakategooriate vahel ning artikli 94 kohaselt eri eesmärkide vahel.
Kogueraldiste läbivaatamine hõlmab ka noorte tööhõive algatuse pikendamist aastateks 2017–
2020.
Samuti kajastab VI lisas esitatud iga-aastase jaotuse muutmine nõukogu määruse (EL,
Euratom) nr 1311/2013 muutmist teatavate 2014. aasta kulukohustuste assigneeringute
ümberpaigutamiseks järgmistesse aastatesse.
•

Subsidiaarsus (ainupädevusse mittekuuluva valdkonna puhul)

Ettepanek on subsidiaarsuse põhimõttega kooskõlas, sest see tuleneb tehniliselt määruse (EL)
nr 1303/2013 artikli 92 lõike 3 sätete kohaldamisest, artiklite 93 ja 94 rakendamisest ning
otsusest pikendada noorte tööhõive algatust ajavahemikuks 2017–2020.
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•

Proportsionaalsus

Käesolev ettepanek piirdub vajalike tehniliste muudatustega.
•

Vahendi valik

Kavandatud õigusakt: praeguse määruse muutmine.
Komisjon on uurinud õigusraamistiku pakutavat tegevusruumi ja peab vajalikuks teha
ettepanek määruse (EL) nr 1303/2013 muutmiseks.
3.

JÄRELHINDAMISE, SIDUSRÜHMADEGA KONSULTEERIMISE JA MÕJU
HINDAMISE TULEMUSED

•

Praegu kehtivate õigusaktide järelhindamine või toimivuse kontroll

Praegu kehtivate õigusaktide järelhindamist või toimivuse kontrolli ei toimunud.
•

Konsulteerimine sidusrühmadega

Väliste sidusrühmadega ei konsulteeritud.
•

Eksperdiarvamuste kogumine ja kasutamine

Välisekspertide arvamusi ei olnud vaja kasutada.
•

Mõjuhinnang

Ei kohaldata.
•

Õigusnormide toimivus ja lihtsustamine

Kavandatav otsus ei ole õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi algatus.
•

Põhiõigused

Ettepanek ei mõjuta põhiõiguste kaitset.
4.

MÕJU EELARVELE

Ettepanekul on kulukohustuste assigneeringutele 4 miljardi euro suurune (2011. aasta
hindades) positiivne netomõju, mis saadakse artikli 92 lõike 3 kohaselt tehtud tehnilise
kohandamise tulemusel ja tänu otsusele pikendada noorte tööhõive algatust ajavahemikuks
2017–2020 ja eraldada selleks kokku 1,2 miljardit eurot (jooksevhindades) noorte tööhõive
algatusele suunatud sihtotstarbelise eraldisena, mida tuleb täiendada vähemalt 1,2 miljardi
euro suuruse ESFi sihtotstarbelise investeeringuga. Täiendavate vahendite kasutuselevõtt loob
vajaduse eraldada aastateks 2018–2020 täiendavaid maksete assigneeringuid.
Seega suurendatakse alamrubriigi 1B kulukohustuste assigneeringute ja maksete
assigneeringute ülemmäärasid, nagu on kindlaks määratud teatises nõukogule ja Euroopa
Parlamendile [COM(2016) 311 final] „Finantsraamistiku tehniline kohandamine 2017.
aastaks vastavalt kogurahvatulu muutustele ja ühtekuuluvuspoliitika rahastamispaketi
kohandustele“. Kuna enamik sellest kulukohustuste suurendamisest tulenevaid makseid
tehakse eeldatavasti alles pärast 2020. aastat, suureneb maksete ülemmäär võrdlemisi vähe.
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5.

MUU TEAVE

•

Rakenduskavad ning järelevalve, hindamise ja aruandluse kord

Ei kohaldata.
•

Selgitavad dokumendid (direktiivide puhul)

Ei kohaldata.
•

Ettepaneku sätete üksikasjalik selgitus

Nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013 artikli 7 kohaselt pidi komisjon vaatama
2016. aastal läbi kõik liikmesriikidele 2017.–2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika
majanduskasvu ja töökohtade loomisse investeerimise eesmärgi raames tehtud eraldised,
kohaldades asjaomases alusaktis (määruse (EL) nr 1303/2013 VII lisa) määratletud
eraldamismeetodit ja võttes aluseks sel ajal kättesaadava kõige hiljutisema statistika ning
nende liikmesriikide puhul, kelle vahendeid on piiratud, võrdluse 2014. ja 2015. aasta
summeeritud SKP ja 2012. aastal prognoositud summeeritud SKP vahel. Neid kogueraldisi
kohandati iga kord, kui summeeritud erinevus oli suurem kui +/–5 %. Peale selle vaadati
samal ajal läbi liikmesriikide vastavus Ühtekuuluvusfondist toetuse saamise tingimustele ning
juhul, kui liikmesriik muutus Ühtekuuluvusfondist toetuse saamise tingimustele vastavaks,
lisati need summad liikmesriigile 2017.–2020. aastaks eraldatavatele vahenditele.
Läbivaatamine hõlmas järgmisi elemente.
a) Kõigi liikmesriikide 2017.–2020. aasta eraldiste läbivaatamine olemasoleva statistika
põhjal ja kasutades sama meetodit kui määruse (EL) nr 1303/2013 VII lisa lõigetes 1–16
kirjeldatud esialgsete eraldiste kindlaksmääramisel.
b) Nende liikmesriikide puhul, kelle vahendeid on piiratud (Bulgaaria, Eesti, Horvaatia,
Leedu, Läti, Poola, Rumeenia, Slovakkia, Ungari), 2014. ja 2015. aasta SKP tasemete
võrdlemine 2012. aasta prognoosidega nimetatud aastateks.
c) Ühtekuuluvusfondist toetuse saamise tingimustele vastavuse läbivaatamine kogurahvatulu
andmete alusel elaniku kohta ajavahemikul 2012–2014, võrreldes EL 27 keskmisega.
Kohandamise tulemusena tekkinud summeeritud erinevus oli suurem kui +/– 5 % Belgias,
Tšehhi Vabariigis, Taanis, Eestis, Iirimaal, Kreekas, Hispaanias, Horvaatias, Itaalias,
Küprosel, Madalmaades, Sloveenias, Slovakkias, Soomes, Rootsis ja Ühendkuningriigis.
Asjaomaste vahendite kohandamist käsitlev teave avaldati teatises nõukogule ja Euroopa
Parlamendile [COM(2016) 311 final] „Finantsraamistiku tehniline kohandamine 2017.
aastaks vastavalt kogurahvatulu muutustele ja ühtekuuluvuspoliitika rahastamispaketi
kohandustele“.
Ühtekuuluvusfondist toetuse saamise tingimustele vastavuse läbivaatamise tulemusel on
tehtud üks muudatus, sest Küpros on saanud aastatel 2017–2020 õiguse toetusele, mille
tagajärjel on vaja täiendavalt eraldada 19,4 miljonit eurot.
Komisjon kiitis vastavalt määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 94 lõikele 2 heaks Taani esitatud
ettepaneku paigutada osa talle Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi jaoks ette nähtud
assigneeringutest ümber majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi alla.
Veel otsustas nõukogu 20. juunil 2017 pikendada noorte tööhõive algatust kuni 2020. aastani,
eraldades selleks 1,2 miljardit eurot (jooksevhindades) noorte tööhõive algatusele suunatud
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sihtotstarbelise eraldisena, mis jaguneb järgmisel viisil: 500 miljonit eurot 2017. aastal ja
seejärel 233,3 miljonit eurot aastas ajavahemikul 2018–2020.
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2017/0247 (COD)
Ettepanek:
EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS
millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 seoses majandusliku, sotsiaalse ja
territoriaalse ühtekuuluvuse vahendite ning majanduskasvu ja tööhõivesse
investeerimise eesmärgi ning Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi jaoks ette nähtud
vahendite muutmisega

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,
võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 177,
võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,
olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,
võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust5,
pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega6,
toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt
ning arvestades järgmist:
(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1303/20137 on ette nähtud ühised
üldnormid, mida kohaldatakse Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide suhtes.

(2)

Vastavalt nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 1311/20138 artikli 7 lõikele 1 ja määruse
(EL) nr 1303/2013 artikli 92 lõikele 3 vaatas komisjon 2016. aastal läbi kõik
liikmesriikidele 2017.–2020. aastaks ühtekuuluvuspoliitika majanduskasvu ja
töökohtade loomisse investeerimise eesmärgi raames tehtud eraldised.

(3)

Vastavalt määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013 artikli 7 lõikele 3 ja määruse (EL)
nr 1303/2013 artikli 92 lõikele 3 esitas komisjon läbivaatamise tulemused nõukogule
ja Euroopa Parlamendile9. Teatises on märgitud, et kõige värskema statistika kohaselt
oli kogueraldiste ja läbivaadatud eraldiste vaheline summeeritud erinevus suurem kui
+/– 5 % Belgias, Tšehhi Vabariigis, Taanis, Eestis, Iirimaal, Kreekas, Hispaanias,
Horvaatias, Itaalias, Küprosel, Madalmaades, Sloveenias, Slovaki Vabariigis, Soomes,

5

ELT C […], […], lk […].
ELT C […], […], lk […].
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1303/2013, millega
kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi,
Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi
kohta, nähakse et te üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi,
Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks
nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006.
Nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrus (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks
mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 884).
Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa parlamendile „Finantsraamistiku tehniline kohandamine 2017.
aastaks vastavalt kogurahvatulu muutustele ja ühtekuuluvuspoliitika rahastamispaketi kohandustele“
(COM(2016) 311, 30. juuni 2016).

6
7

8

9

ET

7

ET

Rootsis ja Ühendkuningriigis. Lisaks märgiti, et arvestades kogurahvatulu ühe elaniku
kohta aastatel 2012–2014 vastab Küpros alates 1. jaanuarist 2017 kõikidele nõuetele,
mis on vajalikud Ühtekuuluvusfondi toetuse saamiseks.
(4)

Vastavalt määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013 artikli 7 lõigetele 4 ja 5 ning määruse
(EL) nr 1303/2013 artikli 92 lõikele 3 muudetakse asjaomastele liikmesriikidele tehtud
eraldisi vastavalt, kui kohanduste summaarne netomõju ei ole suurem kui neli miljardit
eurot.

(5)

Mis puudutab läbivaatamisest tulenevat mõju majanduskasvu ja tööhõivesse
investeerimise eesmärgi ning Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi, samuti noorte
tööhõive algatuse jaoks eraldatud koguvahendite iga-aastasele jaotusele, siis selle
kohta esitati komisjoni rakendusotsus (EL) 2016/194110.

(6)

Kõnealuste kohanduste netomõju oli majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse
ühtekuuluvuse vahendite suurendamine 4 miljardi euro võrra. Kõnealuste vahendite
suurenemine peaks kajastuma määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 91 lõikes 1, mida
tuleks seega vastavalt muuta.

(7)

Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 92 lõikes 1 sätestatud majanduskasvu ja
tööhõivesse investeerimise eesmärgi vahendeid ning nende jaotust vähem arenenud
piirkondade,
üleminekupiirkondade,
enam
arenenud
piirkondade
ja
Ühtekuuluvusfondist toetust saavate liikmesriikide ning äärepoolseimate piirkondade
vahel tuleks vastavalt kohandada.

(8)

Määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013 artikli 14 lõike 1 kohaselt moodustavad
mitmeaastase finantsraamistiku kulukohustuste assigneeringute ülemmäärade raames
olemas olevad varud finantsraamistiku kulukohustuste koguvaru, mis tuleb teha
kättesaadavaks lisaks finantsraamistikus aastate 2016–2020 kohta kindlaks määratud
ülemmääradele majanduskasvu ja tööhõive, eriti noorte tööhõive suurendamisega
seotud poliitiliste eesmärkide saavutamiseks. Nõukogu määrusega (EL, Euratom)
2017/112311 kaotati piirang, mis oli seotud mitmeaastase finantsraamistiku
kulukohustuste assigneeringute ülemmäärade raames olemasolevate varudega aastatel
2014–2017 ning võimaldati nii pikendada noorte tööhõive algatust kuni aastani 2020
ja suurendada ajavahemikul 2017–2020 noorte tööhõive algatusele suunatud
sihtotstarbelist eraldist 1,2 miljardi euro võrra (jooksevhindades). Noorte tööhõive
algatusele suunatud sihtotstarbelist eraldist, nagu see on sätestatud määruse (EL)
nr 1303/2013 artikli 91 lõikes 1 ja artikli 92 lõikes 5, tuleks seega vastavalt
kohandada.

(9)

Komisjon kiitis vastavalt määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 94 lõikele 2 heaks Taani
esitatud ettepaneku paigutada osa talle Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi jaoks
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Komisjoni 3. novembri 2016. aasta rakendusotsus (EL) 2016/1941, millega muudetakse rakendusotsust
2014/190/EL, milles sätestatakse Euroopa Regionaalarengu Fondile, Euroopa Sotsiaalfondile ja
Ühtekuuluvusfondile majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi ning Euroopa territoriaalse
koostöö eesmärgi kohaselt ette nähtud koguvahendite iga-aastane jaotus liikmesriikide vahel, noorte
tööhõive algatuse jaoks ette nähtud sihtotstarbelise eraldise iga-aastane jaotus liikmesriikide vahel ja
rahastamiskõlblike piirkondade loetelu ning summad, mis kantakse igale liikmesriigile
Ühtekuuluvusfondist ja struktuurifondidest tehtud eraldistest üle Euroopa Ühendamise Rahastule ja
enim puudust kannatavate isikute abistamiseks ajavahemikus 2014–2020 (teatavaks tehtud numbri
C(2016) 6909 all) (ELT L 299, 5.11.2016, lk 61).
Nõukogu 20. juuni 2017. aasta määrus (EL, Euratom) 2017/1123, millega muudetakse määrust (EL,
Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–
2020 (ELT L 163, 24.6.2017, lk 1).
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ette nähtud assigneeringutest ümber majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise
eesmärgi alla. Ümberpaigutatud summa peaks kajastuma kõnealuse määruse artikli 92
lõikes 9 sätestatud Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi täitmiseks kättesaadavates
koguvahendites, mida tuleks muuta.
(10)

Vastavalt määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013 artikli 19 lõikes 1 sätestatud
menetlusele kanti nõukogu määrusega (EL, Euratom) 2015/62312 järgmistesse
aastatesse üle 11 216 187 326 eurot (jooksevhindades) struktuurifondide ja
Ühtekuuluvusfondi assigneeringuid. Järgmistesse aastatesse kanti üle 9 446 050 652
eurot (jooksevhindades) Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa
Merendus- ja Kalandusfondi assigneeringuid, mida ei olnud võimalik 2014. aastal
kulukohustustega siduda ega 2015. aastasse üle kanda. See summa peaks kajastuma
määruse (EL) nr 1303/2013 VI lisas, kus on sätestatud kohustuste assigneeringute
jaotus aastate kaupa aastateks 2014–2020.

(11)

Pidades silmas noorte tööhõive algatust toetavate programmide pikendamise
pakilisust, peaks käesolev määrus jõustuma järgmisel päeval pärast selle avaldamist
Euroopa Liidu Teatajas.

(12)

Määrust (EL) nr 1303/2013 tuleks seetõttu muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:
Artikkel 1
Määrust (EL) nr 1303/2013 muudetakse järgmiselt.
1.

Artikli 91 lõige 1 asendatakse järgmisega:
„1. Eelarveliste kulukohustuste täitmiseks perioodil 2014–2020 ette nähtud
majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse rahalised vahendid on
329 978 401 458 eurot 2011. aasta hindades vastavalt VI lisas toodud jaotusele
aastate kaupa; sellest 325 938 694 233 eurot on eraldatud ERFi, ESFi ja
Ühtekuuluvusfondi jaoks ning 4 039 707 225 eurot on sihtotstarbeline eraldis noorte
tööhõive algatuse jaoks. Programmitöös kasutamiseks ja edasiseks liidu
üldeelarvesse lisamiseks indekseeritakse majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse
ühtekuuluvuse tagamiseks ettenähtud vahendid aastas 2 % võrra.“;

2.

Artiklit 92 muudetakse järgmiselt:
(a)

lõige 1 asendatakse järgmisega:
„1. Majanduskasvu ja tööhõive eesmärkide investeeringute vahendid
moodustavad 96,09 % koguvahenditest (st kokku 317 103 114 309 eurot) ja
need jaotatakse järgmiselt:
a) 48,64 % (st kokku 160 498 028 177 eurot) vähem arenenud piirkondadele;
b) 10,19 % (st kokku 33 621 675 154 eurot) üleminekupiirkondadele;
c) 15,43 % (st kokku 50 914 723 304 eurot) enam arenenud piirkondadele;
d) 20,01 % (st kokku 66 029 882 135 eurot) Ühtekuuluvusfondist toetust
saavatele liikmesriikidele;

12

ET

Nõukogu 21. aprilli 2015. aasta määrus (EL, Euratom) 2015/623, millega muudetakse määrust (EL,
Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–
2020 (ELT L 103, 22.4.2015, lk 1).

9
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e) 0,42 % (st kokku 1 378 882 914 eurot) täiendava toetusena ELi toimimise
lepingu artiklis 349 määratletud äärepoolseimatele piirkondadele ja NUTS 2.
tasandi piirkondadele, mis täidavad 1994. aasta ühinemisakti protokolli nr 6
artiklis 2 sätestatud kriteeriume.“;
(b)

lõige 5 asendatakse järgmisega:
„5. Noorte tööhõive algatusele ettenähtud vahendid on 4 039 707 225 eurot
noorte tööhõive algatusele ette nähtud sihtotstarbelisest eraldisest ja vähemalt
4 039 707 225 eurot ESFi sihipärastest investeeringutest.“;

(c)

lõige 9 asendatakse järgmisega:
„9. Ajavahemikul 2014–2020 moodustavad Euroopa territoriaalse koostöö
eesmärgi vahendid eelarveliste kulukohustuste täitmiseks fondidest
kättesaadavatest koguvahenditest 2,69 % (st kokku 8 865 148 841 eurot).“;

3.

VI lisa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud tekstiga.
Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel,

Euroopa Parlamendi nimel
president

ET

Nõukogu nimel
eesistuja
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FINANTSSELGITUS
1.

ETTEPANEKU/ALGATUSE RAAMISTIK

1.1.

Ettepaneku/algatuse nimetus
Ettepanek:
EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS,
millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 seoses majandusliku, sotsiaalse ja
territoriaalse ühtekuuluvuse vahendite ning majanduskasvu ja tööhõivesse
investeerimise eesmärgi ning Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi jaoks ette
nähtud vahendite muutmisega

1.2.

Asjaomased poliitikavaldkonnad vastavalt
eelarvestamise (ABM/ABB13) struktuurile

tegevuspõhise

juhtimise

ja

04 – Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus
04 02 60 – Euroopa Sotsiaalfond – Vähem arenenud piirkonnad – Majanduskasvu ja
tööhõivesse investeerimise eesmärgi vahendid
04 02 61 – Euroopa Sotsiaalfond – Üleminekupiirkonnad – Majanduskasvu ja
tööhõivesse investeerimise eesmärgi vahendid
04 02 62 – Euroopa Sotsiaalfond – Arenenumad piirkonnad – Majanduskasvu ja
tööhõivesse investeerimise eesmärgi vahendid
04 02 64 – Noorte tööhõive algatus
13 – Regionaal- ja linnapoliitika
13 03 60 – Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) – Vähem arenenud piirkonnad –
Majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi vahendid
13 03 61 – Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) – Üleminekupiirkonnad –
Majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi vahendid
13 03 62 – Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) – Enam arenenud piirkonnad –
Majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi vahendid
13 03 63 – Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) – Äärepoolseimate ja hõredalt
asustatud piirkondade täiendav eritoetus – Majanduskasvu ja tööhõivesse
investeerimise eesmärgi vahendid
13

ET

ABM: tegevuspõhine juhtimine; ABB: tegevuspõhine eelarvestamine.
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13 03 64 01 – Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) – Euroopa territoriaalne
koostöö
13 04 60 – Ühtekuuluvusfond – Majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise
eesmärgi vahendid
1.3.

Ettepaneku/algatuse liik
 Ettepanek/algatus käsitleb uut meedet
 Ettepanek/algatus käsitleb uut meedet, mis tuleneb katseprojektist /

ettevalmistavast meetmest14
 Ettepanek/algatus käsitleb olemasoleva meetme pikendamist
 Ettepanek/algatus käsitleb ümbersuunatud meedet

1.4.

Eesmärgid

1.4.1.

Komisjoni mitmeaastased strateegilised eesmärgid, mida ettepaneku/algatuse kaudu
täidetakse
Ei kohaldata

1.4.2.

Erieesmärgid ning asjaomased tegevusalad vastavalt tegevuspõhise juhtimise ja
eelarvestamise süsteemile
Erieesmärk nr
Ei kohaldata
Asjaomased tegevusalad vastavalt tegevuspõhise juhtimise ja eelarvestamise
süsteemile
Ei kohaldata

1.4.3.

Oodatavad tulemused ja mõju
Täpsustage, milline peaks olema ettepaneku/algatuse oodatav mõju toetusesaajatele/sihtrühmale.

Ei kohaldata
1.4.4.

Tulemus- ja mõjunäitajad
Täpsustage, milliste näitajate alusel hinnatakse ettepaneku/algatuse elluviimist.

Ei kohaldata
1.5.

Ettepaneku/algatuse põhjendus

1.5.1.

Lühi- või pikaajalises perspektiivis täidetavad vajadused
Ei kohaldata

1.5.2.

ELi meetme lisaväärtus
Ei kohaldata

14

ET

Vastavalt finantsmääruse artikli 54 lõike 2 punktile a või b.
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1.5.3.

Samalaadsetest kogemustest saadud õppetunnid
Ei kohaldata

1.5.4.

Kooskõla ja võimalik koostoime muude asjaomaste meetmetega
Ei kohaldata

1.6.

Meetme kestus ja finantsmõju
 Piiratud kestusega ettepanek/algatus
–  Ettepanek/algatus hõlmab ajavahemikku 1.1.2017–31.12.2023
–  Finantsmõju avaldub ajavahemikul 2017–2020
 Piiramatu kestusega ettepanek/algatus
– Rakendamise käivitumisperiood hõlmab ajavahemikku AAAA–AAAA,
– millele järgneb täieulatuslik rakendamine.

1.7.

Ettenähtud eelarve täitmise viisid15
 Otsene eelarve täitmine komisjoni poolt
–  oma talituste kaudu, sealhulgas töötajate kaudu liidu delegatsioonides;
–  rakendusametite kaudu
 Eelarve täitmine koostöös liikmesriikidega
 Kaudne eelarve täitmine , mille puhul eelarve täitmise ülesanded on
delegeeritud:
–  kolmandatele riikidele või nende määratud asutustele;
–  rahvusvahelistele organisatsioonidele ja nende allasutustele (täpsustage);
–  Euroopa Investeerimispangale (EIP) ja Euroopa Investeerimisfondile (EIF);
–  finantsmääruse artiklites 208 ja 209 osutatud asutustele;
–  avalik-õiguslikele asutustele;
–  avalikke teenuseid osutavatele eraõiguslikele asutustele, kuivõrd nad esitavad
piisavad finantstagatised;
–  liikmesriigi eraõigusega reguleeritud asutustele, kellele on delegeeritud avaliku
ja erasektori partnerluse rakendamine ja kes esitavad piisavad finantstagatised;
–  isikutele, kellele on delegeeritud Euroopa Liidu lepingu V jaotise kohaste
ÜVJP erimeetmete rakendamine ja kes on kindlaks määratud asjaomases
alusaktis.
–

Mitme eelarve täitmise viisi valimise korral esitage üksikasjad rubriigis „Märkused“.

Märkused
Ei kohaldata

15

Eelarve

täitmise

viise

koos

viidetega

finantsmäärusele

on

selgitatud

veebisaidil

http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

ET
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2.

HALDUSMEETMED

2.1.

Järelevalve ja aruandluse eeskirjad
Täpsustage tingimused ja sagedus.

Ei kohaldata
2.2.

Haldus- ja kontrollisüsteem

2.2.1.

Tuvastatud ohud
Ei kohaldata

2.2.2.

Teave loodud sisekontrollisüsteemi kohta
Ei kohaldata

2.2.3.

Kontrolliga kaasnevate kulude ja sellest saadava kasu hinnang ning veariski taseme
prognoos
Ei kohaldata

2.3.

Pettuse ja eeskirjade eiramise ärahoidmise meetmed
Täpsustage rakendatavad või kavandatud ennetus- ja kaitsemeetmed

Ei kohaldata

ET
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3.

ETTEPANEKU/ALGATUSE HINNANGULINE FINANTSMÕJU

3.1.

Mitmeaastase finantsraamistiku rubriigid ja kulude eelarveread, millele mõju
avaldub
 Olemasolevad eelarveread
Järjestage mitmeaastase finantsraamistiku rubriikide ja iga rubriigi sees eelarveridade
kaupa

Mitmeaasta
se
finantsraam
istiku
rubriik

Eelarverida

Assigneerin
gute
liik

Nr
[Nimetus………………………...……………
]

Liigendatu
d/liigendam
ata16

Rahaline osalus
EFTA
riigid17

Kandidaatri
igid18

EI

EI

Kolmand
ad riigid

finantsmääruse
artikli 21 lõike 2
punkti b
tähenduses

EI

EI

04 02 60 – Euroopa Sotsiaalfond –
Vähem arenenud piirkonnad –
Majanduskasvu
ja
tööhõivesse
investeerimise eesmärgi vahendid
04 02 61 – Euroopa Sotsiaalfond –
Üleminekupiirkonnad
–
Majanduskasvu
ja
tööhõivesse
investeerimise eesmärgi vahendid

1
Arukas
ja
kaasav
majandu
skasv

04 02 62 – Euroopa Sotsiaalfond –
Arenenumad
piirkonnad
–
Majanduskasvu
ja
tööhõivesse Liigenda
investeerimise eesmärgi vahendid
tud
04 02 64 – Noorte tööhõive algatus
13 03 60 – Euroopa Regionaalarengu
Fond (ERF) – Vähem arenenud
piirkonnad – Majanduskasvu ja
tööhõivesse investeerimise eesmärgi
vahendid
13 03 61 – Euroopa Regionaalarengu
Fond (ERF) – Üleminekupiirkonnad –
Majanduskasvu
ja
tööhõivesse

16
17
18

ET

Liigendatud assigneeringud / liigendamata assigneeringud.
EFTA: Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsioon.
Kandidaatriigid ja vajaduse korral Lääne-Balkani potentsiaalsed kandidaatriigid.
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investeerimise eesmärgi vahendid
13 03 62 – Euroopa Regionaalarengu
Fond (ERF) – Enam arenenud
piirkonnad – Majanduskasvu ja
tööhõivesse investeerimise eesmärgi
vahendid
13 03 63 – Euroopa Regionaalarengu
Fond (ERF) – Äärepoolseimate ja
hõredalt
asustatud
piirkondade
täiendav eritoetus – Majanduskasvu ja
tööhõivesse investeerimise eesmärgi
vahendid
13 03 64 01
–
Euroopa
Regionaalarengu Fondi (ERF) –
Euroopa territoriaalne koostöö
13 04 60 – Ühtekuuluvusfond –
Majanduskasvu
ja
tööhõivesse
investeerimise eesmärgi vahendid
 Uued eelarveread, mille loomist taotletakse
Järjestage mitmeaastase finantsraamistiku rubriikide ja iga rubriigi sees
eelarveridade kaupa.
Mitmeaasta
se
finantsraam
istiku
rubriik

Assigneerin
gute
liik

Eelarverida
Nr
[Nimetus……………………………………
…]

Liigendatu
d/liigendam
ata

[XX.AA.AA.AA]

ET

17

Rahaline osalus

EFTA
riigid

Kandidaatri
igid

Kolmand
ad riigid

finantsmääruse
artikli 21 lõike 2
punkti b
tähenduses

JAH/EI

JAH/EI

JAH/EI

JAH/EI

ET

3.2.

Hinnanguline mõju kuludele

Nii kulukohustuste kui ka maksete assigneeringute puhul kaasnevad kavandatava muudatusega muutused 2014.–2020. aasta mitmeaastase
finantsraamistiku majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse rubriigis.
Esiteks suureneb kulukohustuste assigneeringute puhul 2017.–2020. aastal eelarveliste kulukohustustega seotavate vahendite summa
5 841 600 033 euro võrra (jooksevhindades). Kogusummast moodustab noorte tööhõive algatusele suunatud sihtotstarbeline eraldis
14 200 000 000 eurot.
Teiseks on maksete assigneeringutega seoses välja arvutatud täiendavad vajadused vastavalt järgmistele prognoosidele.

3.2.1.



Et muudetud rakenduskavad võetakse vastu alles 2017. aasta teisel poolel, on iga-aastased eelmaksete vajadused lisatud aastate
2018–2020 alla.



Artikli 7 kohasest tehnilisest kohandusest tulenevate täiendavate vahenditega seotud vahemaksete puhul eeldatakse, et jätkub
käesoleva programmitööperioodi algul täheldatud muster.



Noorte tööhõive algatusele suunatud sihtotstarbelise eraldisega seotud vahemaksed tehakse prognooside kohaselt kiiremini, sest
kõik halduslikud kitsaskohad on nüüdseks kõrvaldatud ja kohapealne rakendamine edeneb kiiremini kui muude Euroopa
struktuuri- ja investeerimisfondide projektide puhul.

Üldine hinnanguline mõju kuludele
miljonites eurodes, jooksevhindades (kolm kohta pärast koma)

Mitmeaastase finantsraamistiku
rubriik

Tööhõive,
sotsiaalküsimuste ja
sotsiaalse kaasatuse
peadirektoraat,
19
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Nr
1

Arukas ja kaasav majanduskasv

2014 2015 2016 2017

201819

2019

2020
KOKKU

Kooskõlas määruse (EL) nr 1303/2013 artikliga 136 peavad eelmaksed olema tõendatud (tasaarvestatud) noorte tööhõive algatuse deklareeritud kuludega
31. detsembriks 2018.

18

ET

regionaal- ja
linnapoliitika
peadirektoraat
 Tegevusassigneeringud
Kulukohustused

04 02 60
–
Euroopa
Sotsiaalfond
–
Vähem
arenenud
piirkonnad
–
Majanduskasvu
ja
tööhõivesse
investeerimise
eesmärgi vahendid

237 320 881

242 067 299

246 908 645

251 846 817

978 143 642

251 466 089

256 495 412

261 625 320

266 857 826

1 036 444 647

87 329 881

89 076 479

90 858 008

92 675 169

359 939 537

500 000 000

233 333 333

233 333 333

233 333 333

1 200 000 000

237 320 880

242 067 299

246 908 645

251 846 645

978 143 642

1b:
Majanduslik,
sotsiaalne
ja
territoriaalne
ühtekuuluvus

04 02 61
–
Euroopa
Sotsiaalfond
–
Üleminekupiirkonnad
–
Majanduskasvu
ja
Euroopa
investeerimise
Regionaalarengu Fond, tööhõivesse
eesmärgi
vahendid
Euroopa Sotsiaalfond,

(1)

Ühtekuuluvusfond

04 02 62
–
Euroopa
Sotsiaalfond – Arenenumad
piirkonnad – Majanduskasvu
ja tööhõivesse investeerimise
eesmärgi vahendid
04 02 64 – Noorte tööhõive
algatus
13 03 60

ET

–

Euroopa

19
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Regionaalarengu Fond (ERF)
–
Vähem
arenenud
piirkonnad – Majanduskasvu
ja tööhõivesse investeerimise
eesmärgi vahendid

251 466 089

256 495 411

261 625 320

266 857 826

1 036 444 646

13 03 61
–
Euroopa
Regionaalarengu Fond (ERF)
– Üleminekupiirkonnad –
Majanduskasvu
ja
tööhõivesse
investeerimise
eesmärgi vahendid

87 329 881

89 076 479

90 858 009

92 675 168

359 939 537

13 03 62
–
Euroopa
Regionaalarengu Fond (ERF)
– Enam arenenud piirkonnad
–
Majanduskasvu
ja
tööhõivesse
investeerimise
eesmärgi vahendid

-26 071 285

-26 592 711

-27 124 565

-27 667 056

-107 455 617

13 04 60 – Ühtekuuluvusfond
–
Majanduskasvu
ja
tööhõivesse
investeerimise
eesmärgi vahendid

ET
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Maksed

04 02 60
–
Euroopa
Sotsiaalfond
–
Vähem
arenenud
piirkonnad
–
Majanduskasvu
ja
tööhõivesse
investeerimise
eesmärgi vahendid
04 02 61
–
Euroopa
Sotsiaalfond
–
Üleminekupiirkonnad
–
Majanduskasvu
ja
tööhõivesse
investeerimise
eesmärgi vahendid

25 285 013

(2)

04 02 62
–
Euroopa
Sotsiaalfond – Arenenumad
piirkonnad – Majanduskasvu
ja tööhõivesse investeerimise
eesmärgi vahendid

85 000 000

04 02 64 – Noorte tööhõive
algatus

50 887 923

108 495 693

184 668 629

26 792 094

53 921 033

114 962 440

195 675 567

9 304 437

18 725 854

39 924 494

67 954 785

220 000 000

231 000 000

349 000 000

885 000 000

25 285 013

50 887 923

108 495 693

184 668 629

13 03 60
–
Euroopa
Regionaalarengu Fond (ERF)

ET

21

ET

–
Vähem
arenenud
piirkonnad – Majanduskasvu
ja tööhõivesse investeerimise
eesmärgi vahendid
13 03 61
–
Euroopa
Regionaalarengu Fond (ERF)
– Üleminekupiirkonnad –
Majanduskasvu
ja
tööhõivesse
investeerimise
eesmärgi vahendid

26 792 094

53 921 033

114 962 440

195 675 567

9 304 437

18 725 854

39 924 493

67 954 785

-2 777 728

-5 590 378

-11 918 977

-20 287 083

13 03 62
–
Euroopa
Regionaalarengu Fond (ERF)
– Enam arenenud piirkonnad
–
Majanduskasvu
ja
tööhõivesse
investeerimise
eesmärgi vahendid
13 03 63
–
Euroopa
Regionaalarengu Fond (ERF)
– Äärepoolseimate ja hõredalt
asustatud
piirkondade
täiendav
eritoetus
–
Majanduskasvu
ja
tööhõivesse
investeerimise
eesmärgi vahendid
13 03 64 01

ET

–

Euroopa
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Regionaalarengu
Fondi
(ERF)
–
Euroopa
territoriaalne koostöö
13 04 60 – Ühtekuuluvusfond
–
Majanduskasvu
ja
tööhõivesse
investeerimise
eesmärgi vahendid
Eriprogrammide vahenditest rahastatavad haldusassigneeringud20
(3
)

Ei kohaldata

=
1
+
1
a
+
3

Tööhõive,
sotsiaalküsimuste ja Kulukohustused
sotsiaalse kaasatuse
peadirektoraadi ning
regionaal- ja
linnapoliitika

peadirektoraadi
assigneeringud
KOKKU

Maksed

 Tegevusassigneeringud KOKKU

20

ET

=
2
+
2
a

1 626 162 41
6

1 382 019 00
1

1 404 992 71
5

1 428 425 90
1

85 000 000

339 985 361

472 479 242

863 846 276

5 841 600 033

1 761 310 878

+
3

Kulukohustused

(4)

0

0

0

0

0

0

0

0

Tehniline ja/või haldusabi ning ELi programmide ja/või meetmete rakendamiseks antava toetusega seotud kulud (endised BA read), otsene teadustegevus, kaudne
teadustegevus.
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(5)

0

(6)

0

0

0

0

0

0

0

0

Kulukohustused

=4+6

0

0

0

0

0

0

0

0

Maksed

=5+6

0

Maksed


Eriprogrammide
vahenditest
haldusassigneeringud KOKKU

Mitmeaastase finantsraamistiku
RUBRIIGI 1
assigneeringud KOKKU

rahastatavad

0

Juhul kui ettepanek/algatus mõjutab mitut rubriiki:
 Tegevusassigneeringud KOKKU

Eriprogrammide
vahenditest
haldusassigneeringud KOKKU

Mitmeaastase finantsraamistiku
RUBRIIKIDE 1–4
assigneeringud KOKKU
(võrdlussumma)

Kulukohustused

(4)

Maksed

(5)

rahastatavad

(6)

Kulukohustused

=4+6

Maksed

=5+6

Mitmeaastase finantsraamistiku
rubriik

5

0

0

„Halduskulud“
miljonites eurodes (kolm kohta pärast koma)
Aasta
N

ET

Aasta
N+1

24

Aasta
N+2

Aasta
N+3

Lisage vajalik arv aastaid, et
kajastada kogu finantsmõju
kestust (vrd punkt 1.6)

KOKKU

ET

<…….> peadirektoraat
 Inimressursid
 Muud halduskulud

<…….> peadirektoraat KOKKU

Mitmeaastase finantsraamistiku
RUBRIIGI 5
assigneeringud KOKKU

Assigneeringud

(Kulukohustuste
kogusumma = maksete
kogusumma)

miljonites eurodes (kolm kohta pärast koma)
Aasta
N21

Mitmeaastase finantsraamistiku
RUBRIIKIDE 1–5
assigneeringud KOKKU

21
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Aasta
N+1

Aasta
N+2

Aasta
N+3

Lisage vajalik arv aastaid, et
kajastada kogu finantsmõju
kestust (vrd punkt 1.6)

KOKKU

Kulukohustused
Maksed

Aasta, mil alustatakse ettepaneku/algatuse rakendamist.
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3.2.2.

Hinnanguline mõju tegevusassigneeringutele
–  Ettepanek/algatus ei hõlma tegevusassigneeringute kasutamist
–  Ettepanek/algatus hõlmab tegevusassigneeringute kasutamist, mis toimub järgmiselt:
kulukohustuste assigneeringud miljonites eurodes (kolm kohta pärast koma)
Aasta
N

Täpsustage
eesmärgid ja
väljundid

Aasta
N+2

Aasta
N+3

Lisage vajalik arv aastaid, et kajastada kogu
finantsmõju kestust (vrd punkt 1.6)

KOKKU

Kulu

Kulu

Kulu

Väljundite
arv

Kulu

Väljundite
arv

Kulu

Väljundite
arv

Kulu

Väljundite
arv

Kesk
mine
kulu

Väljundite
arv

Väljun
di
liik22

Väljundite
arv

VÄLJUNDID
Väljundite
arv



Aasta
N+1

Kulu

Väljun
dite
arv
kokku

Kulud
kokku

ERIEESMÄRK nr 123 ...
- Väljund
- Väljund
- Väljund
Erieesmärk nr 1 kokku
ERIEESMÄRK nr 2 ...
- Väljund
Erieesmärk nr 2 kokku
KULUD KOKKU

22
23

ET

Väljunditena käsitatakse tarnitud tooteid ja osutatud teenuseid (nt rahastatud üliõpilasvahetuste arv, ehitatud teede pikkus kilomeetrites jms).
Vastavalt punktis 1.4.2 nimetatud erieesmärkidele.
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3.2.3.

Hinnanguline mõju haldusassigneeringutele

3.2.3.1. Kokkuvõte
–  Ettepanek/algatus ei hõlma haldusassigneeringute kasutamist
–  Ettepanek/algatus hõlmab haldusassigneeringute kasutamist, mis toimub
järgmiselt:
miljonites eurodes (kolm kohta pärast koma)
Aasta
N24

Aasta
N+1

Aasta
N+2

Aasta
N+3

Lisage vajalik arv aastaid, et kajastada kogu
finantsmõju kestust (vrd punkt 1.6)

KOKKU

Mitmeaastase
finantsraamistiku
RUBRIIK 5
Inimressursid

Muud halduskulud
Mitmeaastase
finantsraamistiku
RUBRIIGI 5 vahesumma

Mitmeaastase
finantsraamistiku
RUBRIIGIST 525
välja jäävad kulud

Inimressursid
Muud
halduskulud
Mitmeaastase
finantsraamistiku
RUBRIIGIST 5
välja jäävate kulude
vahesumma

KOKKU

Personali ja muude halduskuludega seotud assigneeringute vajadused kaetakse asjaomase peadirektoraadi poolt kõnealuse
meetme haldamiseks juba antud ja/või ümberpaigutatud assigneeringute raames, täiendades neid vajaduse korral
lisaassigneeringutega, mida võidakse anda haldavale peadirektoraadile iga-aastase vahendite eraldamise menetluse käigus,
arvestades eelarvepiirangutega.

24
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Aasta, mil alustatakse ettepaneku/algatuse rakendamist.
Tehniline ja/või haldusabi ning ELi programmide ja/või meetmete rakendamiseks antava toetusega
seotud kulud (endised BA read), kaudne teadustegevus, otsene teadustegevus..
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3.2.3.2. Hinnanguline personalivajadus
–  Ettepanek/algatus ei hõlma personali kasutamist.
–  Ettepanek/algatus hõlmab personali kasutamist, mis toimub järgmiselt:
hinnanguline väärtus täistööaja ekvivalendina

Aasta
N

Aasta
N+1

Aasta N+2

Aas
ta
N+
3

Lisage
vajalik
arv
aastaid,
et
kajasta
da
kogu
finants
mõju
kestust
(vrd
punkt
1.6)

Ametikohtade loeteluga ette nähtud ametikohad (ametnikud ja ajutised töötajad)
XX 01 01 01 (komisjoni peakorteris ja esindustes)
XX 01 01 02 (delegatsioonides)
XX 01 05 01 (kaudne teadustegevus)
10 01 05 01 (otsene teadustegevus)
Koosseisuväline personal (täistööajale taandatud töötajad)26
XX 01 02 01 (üldvahenditest rahastatavad lepingulised
töötajad, riikide lähetatud eksperdid ja renditööjõud)
XX 01 02 02 (lepingulised töötajad, kohalikud
töötajad, riikide lähetatud eksperdid, renditööjõud ja
noored eksperdid delegatsioonides)
XX 01 04 aa 27

- peakorteris
- delegatsioonides

XX 01 05 02 (lepingulised töötajad, riikide lähetatud
eksperdid ja renditööjõud kaudse teadustegevuse
valdkonnas)
10 01 05 02 (lepingulised töötajad, riikide lähetatud
eksperdid ja renditööjõud otsese teadustegevuse
valdkonnas)
Muud eelarveread (täpsustage)
KOKKU

XX osutab asjaomasele poliitikavaldkonnale või eelarvejaotisele.
Personalivajadused kaetakse juba meedet haldavate peadirektoraadi töötajatega ja/või töötajate ümberpaigutamise
teel peadirektoraadi siseselt. Vajaduse korral võidakse meedet juhtivale peadirektoraadile eraldada iga-aastase
vahendite eraldamise protseduuri raames lisavahendeid, võttes arvesse eelarvepiiranguid

Ülesannete kirjeldus:
Ametnikud ja ajutised töötajad

26
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Lepingulised töötajad, kohalikud töötajad, riikide lähetatud eksperdid, renditööjõud, noored eksperdid
delegatsioonides.
Tegevusassigneeringutest rahastatavate koosseisuväliste töötajate ülempiiri arvestades (endised BA
read).
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Koosseisuvälised töötajad

ET
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3.2.4.

Kooskõla kehtiva mitmeaastase finantsraamistikuga
–  Ettepanek/algatus on kooskõlas kehtiva mitmeaastase finantsraamistikuga.
–  Ettepanekuga/algatusega kaasneb mitmeaastase finantsraamistiku asjaomase
rubriigi ümberplaneerimine.
Selgitage ümberplaneerimist, osutades asjaomastele eelarveridadele ja summadele.

–  Ettepanek/algatus
eeldab
paindlikkusinstrumendi
mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamist.

kohaldamist

või

Selgitage vajalikku toimingut, osutades asjaomastele rubriikidele, eelarveridadele ja summadele.

3.2.5.

Kolmandate isikute rahaline osalus
– Ettepanek/algatus ei hõlma kolmandate isikute poolset kaasrahastamist.
– Ettepanek/algatus hõlmab kaasrahastamist, mille hinnanguline summa on
järgmine:
miljonites eurodes (kolm kohta pärast koma)
Aasta
N

Täpsustage
asutus

Aasta
N+1

Aasta
N+2

Aasta
N+3

Lisage vajalik arv aastaid, et
kajastada kogu finantsmõju
kestust (vrd punkt 1.6)

Kokku

kaasrahastav

Kaasrahastatavad
assigneeringud KOKKU

3.3.

Hinnanguline mõju tuludele
–  Ettepanekul/algatusel puudub finantsmõju tuludele.
–  Ettepanekul/algatusel on järgmine finantsmõju:


omavahenditele



mitmesugustele tuludele
miljonites eurodes (kolm kohta pärast koma)

Tulude eelarverida:

Jooksva aasta
eelarves
kättesaadavad
assigneeringu
d

Ettepaneku/algatuse mõju28
Aasta
N

Aasta
N+1

Aasta
N+2

Aasta
N+3

Lisage vajalik arv aastaid, et kajastada
kogu finantsmõju kestust (vrd punkt 1.6)

Artikkel ………….

Mitmesuguste sihtotstarbeliste tulude puhul täpsustage, milliseid kulude eelarveridasid ettepanek
mõjutab.

Täpsustage tuludele avalduva mõju arvutusmeetod.

28

ET

Traditsiooniliste omavahendite (tollimaksud ja suhkrumaksud) korral peab märgitud olema netosumma,
st brutosumma pärast 25 % sissenõudmiskulude mahaarvamist.
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