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LIITE
asiakirjaan
Muutettu ehdotus
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS
Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja
Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja
rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen
turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä
koskevista rahoitussäännöistä

FI

FI

LIITE
Muutetaan komission ehdotuksen COM (2018) 375 liitteet I, II, V ja VII seuraavasti:
LIITE I
1) Korvataan otsikko seuraavasti:

”EAKR:n, ESR+:n, koheesiorahaston ja JTF:n tukitoimityyppien kokonaisuudet ja
koodit – 17 artiklan 5 kohta”
2) Lisätään taulukon 1 otsikkoon alaviite seuraavasti:
”* JTF:stä tuettavan erityistavoitteen, joka on “antaa alueille ja ihmisille mahdollisuus
käsitellä yhteiskunnallisia, taloudellisia ja ympäristöön liittyviä vaikutuksia, joita
ilmastoneutraaliin talouteen siirtymisellä on”, osalta voidaan käyttää minkä tahansa
toimintapoliittisen tavoitteen mukaisia tukitoimialoja edellyttäen, että ne ovat
asetuksen (EU) [uusi JTF-asetus] [4] ja [5] artiklan ja asiaa koskevan alueellisen
oikeudenmukaista
siirtymää
koskevan
suunnitelman
mukaisia.”
Tässä
erityistavoitteessa ilmastonmuutokseen liittyviin tavoitteisiin myönnettävän tuen
laskukerroin on 100 prosenttia kaikilla käytetyillä tukitoimialoilla.”

LIITE II
1)

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1. Toimintapoliittisten tavoitteiden ja tarvittaessa JTF:n erityistavoitteen valinta
Viite: Yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 8 artiklan a alakohta, turvapaikka-, maahanmuutto- ja
kotouttamisrahastosta, sisäisen turvallisuuden rahastosta ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan
rahoitusvälineestä annettujen asetusten 3 artikla
Taulukko 1: Toimintapoliittisten tavoitteiden (ja JTF:n erityistavoitteen) valinta perusteluineen
Valittu
toimintapoliittinen
tavoite

Ohjelma

Rahasto

Toimintapoliittisen tavoitteen (ja
JTF:n
erityistavoitteen)
valintaperusteet
[3 500 per tavoite]

”

1

2)

Korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5. Alustavat määrärahat toimintapoliittisen tavoitteen ja JTF:n erityistavoitteen mukaan
Viite: Yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 8 artiklan c alakohta
Taulukko 4: Alustavat määrärahat EAKR:stä, ESR+:sta, JTF:stä, koheesiorahastosta ja EMKR:stä
toimintapoliittisen tavoitteen mukaan*
Toimintapoliittiset
tavoitteet / JTF:n
erityistavoite

EAKR

ESR+

JTF

Koheesiorahasto

EMKR

Yhteensä

Toimintapoliittinen
tavoite 1
Toimintapoliittinen
tavoite 2
Toimintapoliittinen
tavoite 3
Toimintapoliittinen
tavoite 4
Toimintapoliittinen
tavoite 5
JTF:n
erityistavoite**
Tekninen tuki
Määrärahat
vuosiksi
2026–
2027
Yhteensä
*Yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 4 artiklan 1 kohdan mukaiset toimintapoliittiset tavoitteet ja JTF:n erityistavoite. EAKR:ää,
ESR+:aa, koheesiorahastoa ja JTF:ää varten vuosiksi 2021–2025; EMKR:ää varten vuosiksi 2021–2027.
**Tälle riville lisätään EAKR:stä ja ESR+:sta JTF:ään siirrettävä täydentävä tuki.”
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3)

Korvataan 6 kohdassa oleva taulukko 6 seuraavasti:

”Taulukko 6. Luettelo ohjelmista ja niiden alustavat määrärahat*
Nimike[255]

Rahasto

Alueluokka

Ohjelma 1

EAKR

Ohjelma 1
Ohjelma 1

Koheesiorahasto
ESR+

Ohjelma 1

JTF – määrärahat***

Ohjelma 1

JTF – JTF:lle siirrettävä
ESR+:n täydentävä tuki

Ohjelma 1

JTF – JTF:lle siirrettävä
EAKR:n täydentävä tuki

Yhteensä

EAKR,
KOHEESIORAHASTO,
ESR+, JTF
EMKR
Turvapaikka-,
maahanmuutto- ja
kotouttamisrahasto
Sisäisen turvallisuuden
rahasto
Rajaturvallisuuden ja
viisumipolitiikan
rahoitusväline
Kaikki rahastot

Ohjelma 2
Ohjelma 3

Ohjelma 4
Ohjelma 5

Yhteensä

Kehittyneemmät
alueet
Siirtymäalueet
Vähemmän
kehittyneet
alueet
Syrjäisimmät ja
pohjoisen
harvaan asutut
alueet
Kehittyneemmät
alueet
Siirtymäalueet
Vähemmän
kehittyneet
alueet
Syrjäisimmät ja
pohjoisen
harvaan asutut
alueet
Kehittyneemmät
alueet
Siirtymäalueet
Vähemmän
kehittyneet
alueet
Kehittyneemmät
alueet
Siirtymäalueet
Vähemmän
kehittyneet
alueet
Kehittyneemmät
alueet
Siirtymäalueet
Vähemmän
kehittyneet
alueet

3

EU:n
rahoitusosuus

Kansallinen
rahoitusosuus**

Yhteensä

*Yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 4 artiklan 1 kohdan mukaiset toimintapoliittiset tavoitteet ja JTF:n erityistavoite. EAKR:ää,
ESR+:aa, koheesiorahastoa ja JTF:ää varten vuosiksi 2021–2025; EMKR:ää varten vuosiksi 2021–2027.
**Yhteisrahoitusosuuksien määrittämistä koskevan 106 artiklan 2 kohdan mukaisesti.
*** Alustavat JTF:n määrärahat – alkuperäiset JTF:n määrärahat ja EAKR:n ja ESR+:n täydentävä tuki erikseen ilmoitettuina kunkin
alueluokan osalta, jos tiedossa.”
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LIITE V
1)

Korvataan otsikko ja ensimmäinen taulukko seuraavasti:

”Malli EAKR:stä (Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -tavoite), ESR+:sta,
JTF:stä, koheesiorahastosta ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta tuetuille
ohjelmille – 16 artiklan 3 kohta
CCI
Nimike englanniksi
Nimike kansallisella kielellä
(kansallisilla kielillä)
Versio
Ensimmäinen vuosi
Viimeinen vuosi
Tukikelpoisuus alkaa
Tukikelpoisuus päättyy
Komission päätöksen numero
Komission päätöksen päivämäärä
Jäsenvaltion muutospäätöksen
numero
Jäsenvaltion muutospäätöksen
voimaantulopäivä
Ei-merkittävä siirto (19 artiklan 5
kohta)
Ohjelman kattamat NUTS-alueet
(ei sovelleta EMKR:ään)
Asianomainen rahasto

*

[255 merkkiä*]
[255]

[4]
[4]

Kyllä/ei

EAKR
Koheesiorahasto
ESR+
JTF
EMKR

Hakasulkeissa olevat numerot tarkoittavat merkkien määrää.”
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2)

Korvataan 2 kohdassa oleva taulukko 1 T seuraavasti:

”
Tunnus

Nimike[300]

Tekninen
tuki

1

Toimintalinja 1

Ei

2

Toimintalinja 2

Laskennan
perusta

Ei

Rahasto

Tuetun alueen
luokka

EAKR

Kehittyneemmät
alueet
Siirtymäalueet

Erityistavoite 1

Vähemmän
kehittyneet alueet
Syrjäisimmät ja
pohjoisen harvaan
asutut alueet
Kehittyneemmät
alueet
Kehittyneemmät
alueet
Siirtymäalueet

Erityistavoite 2

Vähemmän
kehittyneet alueet
Syrjäisimmät ja
pohjoisen harvaan
asutut alueet
Ei sovelleta

Erityistavoite 5

Kehittyneemmät
alueet
Siirtymäalueet

Erityistavoite JTF

ESR+

3

Toimintalinja 3

Ei

Koheesiorahasto

4

Toimintalinja 4

Ei

JTF*

Valittu
erityistavoite

Erityistavoite 3
Erityistavoite 4

Erityistavoite 6

Vähemmän
kehittyneet alueet
5

Ensisijainen
tekninen tuki

Kyllä

..

Erityinen
toimintalinja
(nuorten
työllisyys)
Erityinen
toimintalinja
(maakohtaiset
suositukset)
Erityinen
toimintalinja
(innovatiiviset
toimet)
Erityinen
toimintalinja
(aineellinen
puute)

Ei

ESR+

Ei

ESR+

Ei

ESR+

Erityistavoite 8

Ei

ESR+

Erityistavoite 9

..

..

Ei sovelleta

*Tämä sisältää JTF:n määrärahat ja EAKR:stä ja ESR+:sta siirretyn täydentävän tuen. ”
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3)

Korvataan 3.A kohdassa oleva taulukko 15 seuraavasti:

”
Alueluokka

EAKR

ESR+

JTF*

Investointiikkuna 1
(a)

Investointiikkuna 2
(b)

Investointiikkuna 3
(c)

Investointiikkuna 4
(d)

Investointiikkuna 5
(e)

Määrä
(f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e))

Kehittyneemmät
alueet
Vähemmän
kehittyneet
alueet
Siirtymäalueet
Syrjäisimmät ja
pohjoisen
harvaan asutut
alueet
Kehittyneemmät
alueet
Vähemmän
kehittyneet
alueet
Siirtymäalueet
Syrjäisimmät ja
pohjoisen
harvaan asutut
alueet
Kehittyneemmät
alueet
Vähemmän
kehittyneet
alueet
Siirtymäalueet

Koheesiorahasto
EMKR
Yhteensä

* Alkuperäiset JTF:n määrärahat (ilman siirrettäviä täydentäviä määrärahoja) asetuksessa 21 vahvistettujen
rajojen puitteissa.”
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4)

Lisätään 3.A kohtaan taulukko 18 seuraavasti:

”Taulukko 18: JTF:n alkuperäiset määrärahat ohjelmalle1
Viite: 21 a artikla
JTF:n alkuperäiset määrärahat ohjelmalle* alueluokittain

Kehittyneemmät
alueet

Vähemmän kehittyneet
alueet

Siirtymäalueet

JTF:n alkuperäinen tuki ohjelmassa*
* JTF:stä tuettava ohjelma.
1

Kun ”asianomainen rahasto” on JTF (ohjelmaa koskevat perustiedot, ohjelmamallin s. 1).”

5)

Lisätään 3.A kohtaan taulukon 18 jälkeen rastittava kohta seuraavasti:

”Pakollinen EAKR:n ja ESR+:n varojen
oikeudenmukaisen siirtymän rahastoon2
Siirto JTF:ään

siirto

täydentävänä

tukena

Koskee JTF:stä tuettavan ohjelman sisäisiä siirtoja (Taulukko 18 A)
Koskee muista ohjelmista tehtäviä siirtoja JTF:stä tuettavaan ohjelmaan
(Taulukko 18 B)
Ei sovelleta (eli ohjelma ei saa tukea JTF:stä)

2

Jos JTF:stä tuettava ohjelma saa täydentävää tukea (ks. 21 a artikla) ohjelman sisältä tai muista ohjelmista, on täytettävä
molemmat taulukot 18 A ja 18 B.”
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6)

Lisätään 3.A kohtaan taulukko 18 A seuraavasti:

”Taulukko 18A: EAKR:n ja ESR+:n varojen siirto oikeudenmukaisen siirtymän rahastoon
(JTF) ohjelman sisällä

JTF:n määrärahat ohjelmassa* alueluokittain

Kehittyneemmät
alueet

Ohjelman sisäinen siirto* (täydentävä tuki)
alueluokittain

EAKR

Kehittyneemmät alueet
Siirtymäalueet
Vähemmän kehittyneet
alueet
Syrjäisimmät ja pohjoisen
harvaan asutut alueet

ESR+

Kehittyneemmät alueet
Siirtymäalueet
Vähemmän kehittyneet
alueet
Syrjäisimmät ja pohjoisen
harvaan asutut alueet

Yhteensä

Kehittyneemmät alueet
Siirtymäalueet
Vähemmän kehittyneet
alueet
Syrjäisimmät ja pohjoisen
harvaan asutut alueet

* JTF:stä tuettava ohjelma.”
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Siirtymäalueet

Vähemmän
kehittyneet
alueet

7)

Lisätään 3.A kohtaan taulukko 18 B seuraavasti:

”Taulukko 18 B: EAKR:n ja ESR+:n varojen siirto muista ohjelmista
oikeudenmukaisen siirtymän rahastoon (JTF) tässä ohjelmassa

Täydentävä tuki JTF:lle tässä ohjelmassa (CCInumero)* alueluokittain
Kehittyneemmät
alueet

Siirto/siirrot muista ohjelmista**
alueluokittain
Ohjelma 1 (CCI-numero)
EAKR

Kehittyneemmät alueet
Siirtymäalueet
Vähemmän kehittyneet
alueet
Syrjäisimmät ja pohjoisen
harvaan asutut alueet

ESR+

Kehittyneemmät alueet
Siirtymäalueet
Vähemmän kehittyneet
alueet
Syrjäisimmät ja pohjoisen
harvaan asutut alueet

Ohjelma 2 (CCI-numero)
Ohjelma 3 (CCI-numero)
EAKR yhteensä

Kehittyneemmät alueet
Siirtymäalueet
Vähemmän kehittyneet
alueet
Syrjäisimmät ja pohjoisen
harvaan asutut alueet

ESR+ yhteensä

Kehittyneemmät alueet
Siirtymäalueet
Vähemmän kehittyneet
alueet
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Siirtymäalueet

Vähemmän
kehittyneet
alueet

Syrjäisimmät alueet

Yhteensä
* JTF:stä tuettava ohjelma, joka saa täydentävää tukea EAKR:stä ja ESR+:sta.
** Ohjelma, josta EAKR:n ja ESR+:n täydentävä tuki annetaan.”

Perustelut pakolliselle siirrolle EAKR:stä ja ESR :sta suunniteltujen tukitoimityyppien perusteella –
17 artiklan 3 kohdan d alakohdan viii alakohta
Tekstikenttä [3 000]

8)

Korvataan 3.1 kohdassa oleva taulukko 10 seuraavasti:

”
Taulukko 10: Määrärahat vuosittain
Rahasto
Alueluokka
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
EAKR*
Vähemmän
kehittyneet
alueet
Kehittyneemmät
alueet
Siirtymäalueet
Syrjäisimmät ja
pohjoisen
harvaan asutut
alueet
Yhteensä
ESR+*
Vähemmän
kehittyneet
alueet
Kehittyneemmät
alueet
Siirtymäalueet
Syrjäisimmät ja
pohjoisen
harvaan asutut
alueet
Yhteensä
JTF**
Vähemmän
kehittyneet
alueet
Kehittyneemmät
alueet
Siirtymäalueet
Yhteensä
Koheesiorahasto Ei sovelleta
EMKR
Ei sovelleta
Yhteensä
* Määrät pakollisen siirron jälkeen eli jos pakollinen siirto EAKR:stä ja ESR+:sta tehdään tästä ohjelmasta, EAKR:n ja ESR+:n määrät eivät
sisälly siirrettyjä määriä.
** Ilmoitetaan JTF:n kokonaisvarat taulukon 18 perusteella (eli JTF:n määrärahat ja EAKR:stä ja ESR+:sta siirretty täydentävä tuki).”
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Yhteensä

9)

Korvataan 3.2 kohta seuraavasti:

”3.2 Kokonaismäärärahat rahastoittain ja kansallinen yhteisrahoitus*
Viite: 17 artiklan 3 kohdan f alakohdan ii alakohta, 17 artiklan 6 kohta
Työpaikat ja kasvu -tavoite
Taulukko 11: Kokonaismäärärahat rahastoittain ja kansallinen yhteisrahoitus
Toimintapoliittinen
Toimintalinja
EU:n tuen
Rahasto
Alueluokka**
tavoite / JTF-tavoite
laskentaperusta
tai tekninen tuki
(yhteensä tai
julkinen)

Toimintalinja 1

Tekninen tuki

Julkinen/yhteensä

EAKR

Toimintalinja 2

ESR+

Toimintalinja 3

JTF****

Toimintalinja 4
Tekninen tuki,
yhteisiä
säännöksiä
koskevan
asetuksen 29
artikla
Tekninen tuki,
yhteisiä

Koheesiorahasto
EAKR tai ESR+
tai
koheesiorahasto
tai JTF

Vähemmän
kehittyneet alueet
Kehittyneemmät
alueet
Siirtymäalueet
Erityismääräraha
syrjäisimmille tai
pohjoisen harvaan
asutuille alueille
Vähemmän
kehittyneet alueet
Kehittyneemmät
alueet
Siirtymäalueet
Syrjäisimmät
alueet ja pohjoisen
harvaan asutut
alueet
Vähemmän
kehittyneet alueet
Kehittyneemmät
alueet
Siirtymäalueet

EAKR tai ESR+
tai
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EU:n
rahoitusosuus

Kansallinen
rahoitusosuus

(a)

(b)=(c)+(d)

Kansallisen
rahoitusosuuden
ohjeellinen jakautuminen
julkinen
yksityinen
(c)
(d)

Yhteensä

Yhteisrahoituksen määrä

(e)=(a)+
(b)***

(f)=(a)/(e)***

säännöksiä
koskevan
asetuksen 30
artikla
EAKR yhteensä

ESR+ yhteensä

JTF yhteensä

koheesiorahasto
tai JTF

Kehittyneemmät
alueet
Siirtymäalueet
Vähemmän
kehittyneet alueet
Erityismääräraha
syrjäisimmille tai
pohjoisen harvaan
asutuille alueille
Kehittyneemmät
alueet
Siirtymäalueet
Vähemmän
kehittyneet alueet
Syrjäisimmät
alueet ja pohjoisen
harvaan asutut
alueet
Kehittyneemmät
alueet
Siirtymäalueet
Vähemmän
kehittyneet alueet

Koheesiorahasto yhteensä
Ei sovelleta
Yhteensä
* Ennen vuonna 2025 tehtävää väliarviointia EAKR:n, ESR+:n, koheesiorahaston ja JTF:n osalta, määrärahat vain vuosiksi 2021–2025.
**EAKR: vähemmän kehittyneet alueet, siirtymäalueet, kehittyneemmät alueet ja soveltuvin osin erityismääräraha syrjäisimmille ja pohjoisen harvaan asutuille alueille. ESR+: vähemmän kehittyneet alueet,
siirtymäalueet, kehittyneemmät alueet ja soveltuvin osin lisämääräraha syrjäisimmille ja pohjoisen harvaan asutuille alueille. Koheesiorahasto: ei sovelleta. Teknisen tuen osalta alueluokkien soveltaminen riippuu
rahaston valinnasta.
*** Tarvittaessa kaikkien alueluokkien osalta.
**** Ilmoitetaan JTF:n kokonaisvarat taulukon 18 perusteella (eli JTF:n määrärahat ja EAKR:stä ja ESR+:sta siirretty täydentävä tuki).”
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10)

Korvataan 8. kohdassa oleva taulukko 14 seuraavasti:

”
Merkintä 88 ja 89 artiklan
käytöstä*

Tukikelpoisten menojen korvausten käyttö
toimintalinjassa yksikkökustannusten,
kertakorvausten ja kiinteämääräisen
rahoituksen perusteella yhteisiä säännöksiä
koskevan asetuksen 88 artiklan mukaisesti.

Kustannuksiin perustumattoman
rahoituksen käyttö yhteisiä säännöksiä
koskevan asetuksen 89 artiklan mukaisesti.

Toimintalinjan
nro

Rahasto

Toimintalinja
1

EAKR

Erityistavoite (Työpaikat ja
kasvu -tavoite) tai tuen kohde
(EMKR)
Erityistavoite 1
Erityistavoite 2

Toimintalinja
2

ESR+

Erityistavoite 3

Toimintalinja
3

Koheesiorahasto

Toimintalinja
4

JTF

Erityistavoite JTF

Toimintalinja
1

EAKR

Erityistavoite 7

Toimintalinja
2

ESR+

Toimintalinja
3

Koheesiorahasto

Toimintalinja
4

JTF

Erityistavoite 4
Erityistavoite 5
Erityistavoite 6

Erityistavoite 8
Erityistavoite 9
Erityistavoite 10
Erityistavoite 11
Erityistavoite 12
Erityistavoite JTF

* Täydelliset tiedot toimitetaan yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen liitteenä olevien mallien mukaisesti.”
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LIITE VII
1)

Korvataan taulukko 1 seuraavasti:

”
1.
2.
3.
Toimintalinjan määrärahat ohjelman perusteella

Toimintalinja

Erityistavoite

Rahasto

4.

Alueluokka

5.

Unionin
rahoitusosuuden
laskentaperuste
*
(Rahoitusosuus
yhteensä
tai
julkinen
rahoitusosuus)

6.

Määrärahat
yhteensä
(euroa)

7.

Yhteisrahoi
tuksen
määrä
(%)

8.
9.
10.
Kumulatiiviset tiedot ohjelman rahoituksesta

Tuettaviksi
valittujen
toimien
tukikelpoiset
kustannukset
yhteensä
(euroa)

Rahastoista
osoitettava
rahoitusosuus
tuettaviksi
valituille
toimille (euroa)

Valittujen
toimien kattama
osuus
kokonaismäärär
ahoista (%)
[sarake 7 /
sarake 5 x 100]

11.

Toimien
toteuttamisesta
tuensaajille
aiheutuneiden ja
maksettujen
tukikelpoisten
menojen
kokonaismäärä

<type='S’
input='G'>

<type='S
’
input='G'
>

Toimintalinja
1
Toimintalinja
2
Toimintalinja
3
Toimintalinja
4
Yhteensä

Erityistavoite
1
Erityistavoite
2
Erityistavoite
3
Erityistavoite
JTF

EAKR

Yhteensä

<type='S’
input='G'>

<type='S’
input='G'>

<type='N’
input='G'>

<type='P’
input='G'>

Tuensaajille
aiheutuneiden ja
toimien
toteuttamisessa
maksettujen
tukikelpoisten
menojen osuus
kokonaismäärära
hoista (%)

13.

Valittujen
toimien
lukumäärä

[sarake 10 /
sarake 5 x 100]
Laskelma

Laskelma

<type='S’
input='G'>

12.

<type='Cu'
input='M'>

<type='P'
input=' G '>

<type='Cu'
input='M'>

<type='P’
input='G'>

<type='N'
input='M'>

<type='N'
input=' G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P'
input=' G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P’
input='G'>

<type='N'
input=' G '>

<type='N'
input=' G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P'
input=' G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P’
input='G'>

<type='N'
input=' G '>

ESR+
Koheesio
rahasto
JTF*

Ei sovelleta

EAKR

Vähemmän
kehittyneet
alueet
Siirtymäalu
eet

EAKR
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Yhteensä

EAKR

Kehittynee
mmät
alueet

<type='N'
input=' G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P'
input=' G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P’
input='G'>

<type='N'
input=' G '>

Yhteensä

EAKR

<type='N'
input=' G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P'
input=' G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P’
input='G'>

<type='N'
input=' G '>

Yhteensä

ESR+

Erityismäär
äraha
syrjäisimmi
lle alueille
tai
pohjoisen
harvaan
asutuille
alueille
Vähemmän
kehittyneet
alueet

<type='N'
input=' G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P'
input=' G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P’
input='G'>

<type='N'
input=' G '>

Yhteensä

ESR+

Siirtymäalu
eet

<type='N'
input=' G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P'
input=' G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P’
input='G'>

<type='N'
input=' G '>

Yhteensä

ESR+

Kehittynee
mmät
alueet

<type='N'
input=' G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P'
input=' G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P’
input='G'>

<type='N'
input=' G '>

Yhteensä

ESR+

<type='N'
input=' G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P'
input=' G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P’
input='G'>

<type='N'
input=' G '>

Yhteensä

Koheesio
rahasto

Erityismäär
äraha
syrjäisimmi
lle alueille
tai
pohjoisen
harvaan
asutuille
alueille
Ei sovelleta

<type='N'
input=' G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P'
input=' G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P’
input='G'>

<type='N'
input=' G '>

Yhteensä

JTF*

Vähemmän
kehittyneet
alueet

<type='N'
input=' G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P'
input=' G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P’
input='G'>

<type='N'
input=' G '>

Yhteensä

JTF*

Siirtymäalu
eet

<type='N'
input=' G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P'
input=' G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P’
input='G'>

<type='N'
input=' G '>

Yhteensä

JTF*

Kehittynee
mmät
alueet

<type='N'
input=' G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P'
input=' G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P’
input='G'>

<type='N'
input=' G '>

*Määrät sisältävät EAKR:stä ja ESR+:sta siirretyn täydentävän tuen.”
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2)

Korvataan taulukko 7 seuraavasti:

”
Rahasto

EAKR

Alueluokka

Vähemmän kehittyneet
alueet
Siirtymäalueet
Kehittyneemmät alueet
Syrjäisimmät ja
pohjoisen harvaan asutut
alueet*

Euroopan alueellinen
yhteistyö
ESR+

Vähemmän kehittyneet
alueet
Siirtymäalueet
Kehittyneemmät alueet

JTF**

Syrjäisimmät
ja
pohjoisen harvaan asutut
alueet
Vähemmän kehittyneet
alueet
Siirtymäalueet
Kehittyneemmät alueet

Unionin rahoitusosuus
[kuluva kalenterivuosi]
Tammikuu–lokakuu
Marraskuu–joulukuu
<type="Cu"
<type="Cu" input="M">
input="M">
<type="Cu"
<type="Cu" input="M">
input="M">
<type="Cu"
<type="Cu" input="M">
input="M">
<type="Cu"
<type="Cu" input="M">
input="M">

[seuraava kalenterivuosi]
Tammikuu–joulukuu
<type="Cu" input="M">
<type="Cu" input="M">
<type="Cu" input="M">
<type="Cu" input="M">

<type="Cu"
input="M">
<type="Cu"
input="M">
<type="Cu"
input="M">
<type="Cu"
input="M">
<type="Cu"
input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu"
input="M">
<type="Cu"
input="M">
<type="Cu"
input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Sisäisen
turvallisuuden rahasto
Rajaturvallisuuden ja
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viisumipolitiikan
rahoitusväline
Tässä ilmoitetaan ainoastaan erityismääräraha syrjäisimmille alueille ja/tai pohjoisen harvaan asutuille alueille.
** Määrät sisältävät soveltuvin osin EAKR:stä ja ESR+:sta siirretyn täydentävän tuen. ”
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