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Ettepanek:
EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS,
millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 seoses noorte tööhõive algatuse jaoks
ette nähtud sihtotstarbelise eraldise vahenditega
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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 sätestatud
majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse jaoks kättesaadavate vahendite
summasid, kõnealuse määruse artikli 92 lõikes 5 sätestatud noorte tööhõive algatuse jaoks ette
nähtud vahendite summat ja kõnealuse määruse VI lisas kajastatud kulukohustuste
assigneeringute jaotust aastate kaupa, et kajastada noorte tööhõive algatuse vahendite
suurendamist kooskõlas 2019. aasta vastuvõetud eelarvega. Täpsemalt tuleb noorte tööhõive
algatuse jaoks ette nähtud sihtotstarbelise eraldise kulukohustuste assigneeringuid suurendada
116,7 miljoni euro võrra jooksevhindades, mille tulemusena moodustab 2019. aastaks
ettenähtud kogusumma 350 miljonit eurot.
Võttes arvesse noorte tööhõive algatuse jaoks ette nähtud sihtotstarbelise eraldise
suurendamise kontekstis saadud varasemaid kogemusi, millega kaasnesid ulatuslikud
muudatused programmides, millega eraldatakse summasid Euroopa Sotsiaalfondist (edaspidi
„ESF“), et viia toetus vastavusse noorte tööhõive algatuse sihtotstarbelise eraldisega, palusid
ELi kaasseadusandjad komisjonil teha ettepanek hõlbustavateks meetmeteks, et tagada noorte
tööhõive algatuse täiendavate vahendite kiire kavandamine 2019. aastal, et mitte takistada
perioodi 2014–2020 rakenduskavade üldist edenemist. Seetõttu nähakse ettepanekuga ette
asjakohased sätted kõnealuse taotluse käsitlemiseks.
•

Kooskõla poliitikavaldkonnas praegu kehtivate õigusnormidega

Käesolev ettepanek on liidu 2019. aasta eelarve tulemus.
•

Kooskõla muude liidu tegevuspõhimõtetega

Ettepanek on kooskõlas muude ettepanekute ja algatustega, mille Euroopa Komisjon on vastu
võtnud.
2.

ÕIGUSLIK ALUS, SUBSIDIAARSUS JA PROPORTSIONAALSUS

•

Õiguslik alus

Läbivaatamine kajastab noorte tööhõive algatuse sihtotstarbelise eraldise suurendamist liidu
2019. aasta eelarves.
•

Subsidiaarsus (ainupädevusse mittekuuluva valdkonna puhul)

Ettepanek on kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega.
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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 Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse
ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa
Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006
(ELT L 347, 20.12.2013, lk 320), nagu seda on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu
14. novembri 2018. aasta määrusega (EL) 2017/1719, 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. (ELT L 291, 16.11.2018, lk 5).
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•

Proportsionaalsus

Ettepanek on proportsionaalne. See sisaldab selliseid vajalikke tehnilisi kohandusi pärast
2019. aasta eelarve vastuvõtmist, millega suurendatakse noorte tööhõive algatuse
sihtotstarbelise eraldise vahendeid. Lisaks sellele annab see eelarvepädevate institutsioonide
taotluse korral programmitöö hõlbustamiseks ja suurendatud vahendite sujuva rakendamise
tagamiseks liikmesriikidele võimaluse kanda osa täiendavatest vahenditest üle, et moodustada
vastav ESFi toetus.
•

Vahendi valik

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

JÄRELHINDAMISE, SIDUSRÜHMADEGA KONSULTEERIMISE JA MÕJU
HINDAMISE TULEMUSED

•

Praegu kehtivate õigusaktide järelhindamine või toimivuse kontroll

Käesoleva ettepaneku konkreetseid asjaolusid arvesse võttes ei toimunud järelhindamist või
kehtivate õigusaktide toimivuskontrolli.
•

Konsulteerimine sidusrühmadega

Käesoleva ettepaneku konkreetseid asjaolusid arvesse võttes ei konsulteeritud väliste
sidusrühmadega.
•

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

Noorte tööhõive algatuse sihtotstarbelise eraldise 2019. aasta kulukohustuste assigneeringuid
tuleks suurendada 116,7 miljoni euro võrra 350 miljoni euroni jooksevhindades.
Kavandatav muudatus ei tohiks kaasa tuua täiendavat maksete assigneeringute vajadust 2019.
aastal. Mõju eelarvele peaks 2020. aastal piirduma üksnes täiendavate maksete
assigneeringutega, et katta iga-aastased eelmaksed, mille põhjuseks on noorte tööhõive
algatuse suuremad vahendid.
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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

Ettepaneku eesmärk on kohandada määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 91 lõikes 1 ja artikli 92
lõikes 5 sätestatud majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse ning noorte
tööhõive algatuse jaoks kasutada olevaid summasid ning VI lisas kajastatud kulukohustuste
assigneeringute jaotust aastate kaupa, et lisada täiendavaid vahendeid noorte tööhõive
algatuse sihtotstarbelisteks assigneeringuteks. Seega tuleb kooskõlas 2019. aastaks
vastuvõetud eelarvega noorte tööhõive algatuse jaoks ette nähtud sihtotstarbelise eraldise
kulukohustuste assigneeringuid suurendada 116,7 miljoni euro võrra, mille tulemusena
moodustab 2019. aastaks ettenähtud kogusumma 350 miljonit eurot jooksevhindades.
Ettepanekuga nähakse ette ka sätted, mille eesmärk on hõlbustada täiendavate vahendite
kavandamist liikmesriikide poolt. Seoses 2014.–2020. aasta rakenduskavade jõudsa
edenemisega ja pidades silmas juriidilist nõuet viia noorte tööhõive algatuse sihtotstarbeline
eraldis vastavusse vastava ESFi toetusega, on vaja vältida ESFi toetuse vähendamist muudes
poliitikavaldkondades ja meetmetes, mis jäävad noorte tööhõive algatusest välja. Seepärast
lisatakse ettepanekuga artikli 92 lõikele 5 teine lõik, mis võimaldab liikmesriikidel kanda kuni
50 % noorte tööhõive algatuse sihtotstarbelise eraldise jaoks ette nähtud täiendavatest
vahenditest ESFile üle, et moodustada vastavad ESFi sihipärased investeeringud, nagu on ette
nähtud määruse (EL) nr 1304/20132 artikliga 22.
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Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1304/2013, mis käsitleb
Euroopa Sotsiaalfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1081/2006
(ELT L 347, 20.12.2013, lk 470).
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2019/0027 (COD)
Ettepanek:
EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS,
millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 seoses noorte tööhõive algatuse jaoks
ette nähtud sihtotstarbelise eraldise vahenditega

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 arvamust3,
võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust4,
toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt
ning arvestades järgmist:
(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1303/20135 on ette nähtud ühised
üldnormid, mida kohaldatakse Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide suhtes.

(2)

Liidu 2019. aasta üldeelarves6 on noorte tööhõive algatusele eraldatavate vahendite
kogusummat muudetud, suurendades kulukohustuste assigneeringuid noorte tööhõive
algatuse jaoks 2019. aastaks 116,7 miljoni euro võrra jooksevhindades ning viies kogu
programmiperioodiks noorte tööhõive algatuse sihtotstarbelise eraldise jaoks ette
nähtud kulukohustuste assigneeringute kogusumma 4 527 882 072 euroni
jooksevhindades.

(3)

2019. aasta puhul rahastatakse täiendavaid vahendeid 99 573 877 euro väärtuses 2011.
aasta hindades kulukohustuste koguvarust 2014.–2020. aasta mitmeaastase
finantsraamistiku ulatuses.

(4)

On asjakohane näha ette erimeetmed noorte tööhõive algatuse rakendamise
hõlbustamiseks programmitöö perioodi 2014.–2020. aasta rakenduskavade
rakendamise lõppjärgus.

(5)

Kuna on kiire noorte tööhõive algatust toetavate programmide muutmisega, et lisada
täiendavaid vahendeid noorte tööhõive algatuse sihtotstarbelise eraldise jaoks enne
2019. aasta lõppu, peaks käesolev määrus jõustuma järgmisel päeval pärast selle
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

3

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 Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse
ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa
Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006
(ELT L 347, 20.12.2013, lk 320).
ELT C […], […], lk […].
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(6)

Seetõttu tuleks määrust (EL) nr 1303/2013 vastavalt 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
330 081 919 243 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 4 143 225 010 eurot on sihtotstarbeline eraldis noorte
tööhõive algatuse jaoks. Programmitöö ja edasise liidu üldeelarvesse lisamise tarvis
korrigeeritakse majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse vahendeid
aastas 2 % indeksiga.“

(2)

Artikli 92 lõige 5 asendatakse järgmisega:
„5. Noorte tööhõive algatuse jaoks eraldatakse vahendeid 4 143 225 010 euro
ulatuses noorte tööhõive algatuse sihtotstarbelisest eraldisest, millest 99 573 877
eurot moodustavad täiendavad vahendid 2019. aastaks. Neid täiendavad ESFi
sihipärased investeeringud vastavalt määruse (EL) nr 1304/2013 artiklile 22.
Liikmesriigid, kes saavad kasutada täiendavaid vahendeid noorte tööhõive algatuse
2019. aasta sihtotstarbelise eraldise jaoks, nagu on osutatud esimeses lõigus, võivad
taotleda kuni 50 % täiendavate vahendite ülekandmist noorte tööhõive algatuse
sihtotstarbelise eraldise jaoks ESFile, et moodustada vastavad ESFi sihipärased
investeeringud, nagu on nõutud määruse (EL) nr 1304/2013 artiklis 22. Selline
ülekandmine toimub piirkonnakategooriatesse, mis on vastavuses noorte tööhõive
algatuse sihtotstarbelise eraldise suurendamise tingimustele vastavate piirkondade
kategooriatega. Liikmesriigid taotlevad ülekandmist programmi muutmise taotlusega
vastavalt käesoleva määruse artikli 30 lõikele 1. Eelmistele aastatele eraldatud
vahendeid ei tohi üle kanda.
Teist lõiku kohaldatakse noorte tööhõive algatuse sihtotstarbelise eraldise kõigi
täiendavate
vahendite
suhtes,
millega
suurendatakse
vahendeid
üle
4 043 651 133 euro.“

(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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ÕIGUSAKTILE LISATAV FINANTSSELGITUS
1.

ETTEPANEKU/ALGATUSE RAAMISTIK
1.1. Ettepaneku/algatuse nimetus
1.2. Asjaomased poliitikavaldkonnad
eelarvestamise (ABM/ABB) struktuurile

vastavalt

tegevuspõhise

juhtimise

ja

1.3. Ettepaneku/algatuse liik
1.4. Eesmärgid
1.5. Ettepaneku/algatuse põhjendus
1.6. Meetme kestus ja finantsmõju
1.7. Kavandatud eelarve täitmise viisid
2.

HALDUSMEETMED
2.1. Järelevalve ja aruandluse eeskirjad
2.2. Haldus- ja kontrollisüsteemid
2.3. Pettuse ja eeskirjade eiramise ärahoidmise meetmed

3.

ETTEPANEKU/ALGATUSE HINNANGULINE FINANTSMÕJU
3.1. Mitmeaastase finantsraamistiku rubriigid ja kulude eelarveread, millele mõju
avaldub
3.2. Hinnanguline mõju kuludele
3.2.1. Üldine hinnanguline mõju kuludele
3.2.2. Hinnanguline mõju tegevusassigneeringutele
3.2.3. Hinnanguline mõju haldusassigneeringutele
3.2.4. Kooskõla kehtiva mitmeaastase finantsraamistikuga
3.2.5. Kolmandate isikute rahaline osalus
3.3. Hinnanguline mõju tuludele

ET
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ÕIGUSAKTILE LISATAV FINANTSSELGITUS
1.

ETTEPANEKU/ALGATUSE RAAMISTIK

1.1.

Ettepaneku/algatuse nimetus
Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust
(EL) nr 1303/2013 seoses noorte tööhõive algatuse jaoks ette nähtud sihtotstarbelise
eraldise vahenditega

1.2.

Asjaomased poliitikavaldkonnad vastavalt
eelarvestamise (ABM/ABB) struktuurile7

tegevuspõhise

juhtimise

ja

04 – Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus
04 02 64 – Noorte tööhõive algatus

1.3.

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

ettevalmistavast meetmest8
 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 struktuurile
Erieesmärk nr
Ei kohaldata.
Asjaomased tegevusalad vastavalt tegevuspõhise juhtimise ja eelarvestamise
struktuurile
Ei kohaldata.

1.4.3.

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

Ei kohaldata.
1.4.4.

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

Ei kohaldata.

7
8
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ABM: tegevuspõhine juhtimine; ABB: tegevuspõhine eelarvestamine.
Vastavalt finantsmääruse artikli 54 lõike 2 punktile a või b.
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1.5.

Ettepaneku/algatuse põhjendus

1.5.1.

Lühi- või pikaajalises perspektiivis täidetavad vajadused
Ei kohaldata.

1.5.2.

ELi meetme lisaväärtus
Ei kohaldata.

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 kestusegaettepanek/algatus
–  Ettepanek/algatus hõlmab ajavahemikku 1. jaanuar 2017 – 31. detsember 2023
–  Finantsmõju avaldub ajavahemikul 2017–2020
 Piiramatu kestusegaettepanek/algatus
– Rakendamise käivitumisperiood hõlmab ajavahemikku AAAA–AAAA,
– millele järgneb täieulatuslik rakendamine.

1.7.

Kavandatud eelarve täitmise viisid9
 Eelarve otsene täitmine komisjoni poolt
–  oma talituste kaudu, sealhulgas kasutades liidu delegatsioonides töötavat
komisjoni personali;
–  rakendusametite kaudu
 Eelarve jagatud täitmine koostöös liikmesriikidega
 Eelarve kaudne täitmine, mille puhul eelarve täitmise ülesanded on delegeeritud:
–  kolmandatele riikidele või nende määratud asutustele;
–  rahvusvahelistele organisatsioonidele ja nende allasutustele (täpsustage);
–  Euroopa Investeerimispangale ja Euroopa Investeerimisfondile;
–  finantsmääruse artiklites 208 ja 209 nimetatud 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;

9

Eelarve

täitmise

viise

koos

viidetega

finantsmäärusele

on

selgitatud

veebisaidil:

http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
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–  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.
2.

HALDUSMEETMED

2.1.

Järelevalve ja aruandluse eeskirjad
Täpsustage tingimused ja sagedus.

Ei kohaldata.
2.2.

Haldus- ja kontrollisüsteemid

2.2.1.

Välja selgitatud 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.
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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

Number
[Rubriik……………………]

Liigendatu
d/liigendam
ata10

Rahaline osalus
EFTA
riigid11

Kandidaatri
igid12

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
1 Arukas
ja kaasav
majandus
kasv

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

Liigendat
ud

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

 Uued eelarveread, mille loomist taotletakse
Järjestage mitmeaastase finantsraamistiku rubriikide ja iga rubriigi sees
eelarveridade kaupa.
Mitmeaasta
se
finantsraam
istiku
rubriik

Eelarverida

Assigneerin
gute
liik

Number
[Rubriik……………………]

Liigendatu
d/liigendam
ata

[XX.YY.YY.YY]

10
11
12

ET

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

Liigendatud = liigendatud assigneeringud / liigendamata = liigendamata assigneeringud.
EFTA: Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsioon.
Kandidaatriigid ja vajaduse korral Lääne-Balkani võimalikud kandidaatriigid.
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3.2.

Hinnanguline mõju kuludele

Noorte tööhõive algatuse 2019. aasta sihtotstarbelise eraldise kulukohustuste assigneeringuid tuleks suurendada 116,7 miljoni euro 13 võrra
jooksevhindades. Maksete assigneeringuid on kohandatud sellele vastavalt.

3.2.1.

13

ET

Üldine hinnanguline mõju kuludele

Neid lisavahendeid rahastatakse kulukohustuste koguvaru kaudu 2014.–2020. aasta mitmeaastase finantsraamistiku ülemmäära piires.

11

ET

miljonites eurodes, jooksevhindades (kolm kohta pärast koma)

Number
1b

Mitmeaastase finantsraamistiku rubriik

Peadirektoraat:

Arukas ja kaasav majanduskasv

2014 2015 2016 2017

2018

2019

2020

116 667

0 000

EMPL, REGIO

KOKKU

 Tegevusassigneeringud
1b:
Majanduslik,
sotsiaalne
ja
territoriaalne
ühtekuuluvus
Euroopa
Regionaalarengu Fond,
Euroopa Sotsiaalfond,
Ühtekuuluvusfond

ET

Kulukohustused

04 02 64 – Noorte tööhõive
algatus

(1)

12

116 667

ET

Maksed

04 02 64 – Noorte tööhõive
algatus

0 000

(2)

3 500

3 500

Eriprogrammide vahenditest rahastatavad haldusassigneeringud14
(3
)

Ei kohaldata.

=
1
+
1
a
+
3

Kulukohustused

Peadirektoraatide

EMPL, REGIO
assigneeringud
KOKKU

=
2
+
2
a

Maksed

116 667

0 000

0 000

3 500

116 667

3 500

+
3

 Tegevusassigneeringud KOKKU

14

ET

Kulukohustused

(4
)

Maksed

(5
)

116 667
0 000

0 000

116 667

3 500

3 500

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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Eriprogrammide
vahenditest
haldusassigneeringud KOKKU

rahastatavad

(6
)

0 000

0 000

0 000

Kulukohustused

=
4
+
6

116 667

0 000

116 667

Maksed

=
5
+
6

0 000

3 500

3 500

Mitmeaastase finantsraamistiku
RUBRIIGI 1b
assigneeringud KOKKU

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)

ET

14

ET

Aasta
N

Aasta
N+1

Aasta
N+2

Aasta
N+3

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

KOKKU

Peadirektoraat: <…….>
 Personal
 Muud halduskulud

<…….> peadirektoraat KOKKU

Mitmeaastase finantsraamistiku
RUBRIIGI 5
assigneeringud KOKKU

Assigneeringud

(Kulukohustuste
kogusumma = maksete
kogusumma)

miljonites eurodes (kolm kohta pärast koma)
Aasta
N15

Mitmeaastase finantsraamistiku
RUBRIIKIDE 1–5
assigneeringud KOKKU

15

ET

Aasta
N+1

Aasta
N+2

Aasta
N+3

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

KOKKU

Kulukohustused
Maksed

Aasta N, 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 (vt punkt 1.6)

KOKKU

Kulu

Kulu

Kulu

Arv

Kulu

Arv

Kulu

Arv

Kulu

Arv

Kesk
mine
kulu

Arv

Liik16

Arv

VÄLJUNDID

Arv



Aasta
N+1

Kulu

Väljun
dite
arv
kokku

Kulud
kokku

ERIEESMÄRK nr 117...
- Väljund
- Väljund
- Väljund
Erieesmärk nr 1 kokku
ERIEESMÄRK nr 2...
- Väljund
Erieesmärk nr 2 kokku
KULUD KOKKU

16
17

ET

Väljunditena käsitatakse tarnitavaid tooteid ja osutatavaid teenuseid (nt rahastatud üliõpilasvahetuste arv, ehitatud teede pikkus kilomeetrites jms).
Vastavalt punktis 1.4.2 kirjeldatud erieesmärkidele

16
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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
N 18

Aasta
N+1

Aasta
N+2

Aasta
N+3

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

KOKKU

Mitmeaastase
finantsraamistiku
RUBRIIK 5
Personal

Muud halduskulud
Mitmeaastase
finantsraamistiku
RUBRIIK 5 kokku

Mitmeaastase
finantsraamistiku
RUBRIIGIST 5 välja
jäävad kulud19

Personal
Muud
halduskulud
Mitmeaastase
finantsraamistiku
RUBRIIGIST 5
välja jäävad kulud kokku

KOKKU

Personali ja muude halduskuludega seotud assigneeringute vajadused kaetakse juba meedet haldava peadirektoraadi
assigneeringutega ja/või assigneeringute ümberpaigutamise teel peadirektoraadi sees. Vajaduse korral võidakse personali
täiendada iga-aastase vahendite eraldamise menetluse käigus, arvestades olemasolevate eelarvepiirangutega.

18
19

ET

Aasta N, mil alustatakse ettepaneku/algatuse rakendamist.
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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3.2.3.2. Hinnanguline personalivajadus
–  Ettepanek/algatus ei hõlma personali kasutamist.
–  Ettepanek/algatus hõlmab personali kasutamist, mis toimub järgmiselt:
Hinnanguline täistööajale taandatud töötajate arv

Aasta
N

Aasta
N+1

Aasta N + 2

Aas
ta
N+
3

Lisage
vajalik
arv
aastaid,
et
kajasta
da
kogu
finants
mõju
kestust
(vt
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)20
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)
- peakorteris

XX 01 04 yy 21

- 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)
Muu eelarverida (täpsustage)
KOKKU

XX osutab asjaomasele poliitikavaldkonnale või eelarvejaotisele.
Personalivajadused kaetakse juba meedet haldavate peadirektoraadi töötajatega ja/või töötajate ümberpaigutamise
teel peadirektoraadi sees. Vajaduse korral võidakse personali täiendada iga-aastase vahendite eraldamise
menetluse käigus, arvestades olemasolevate eelarvepiirangutega.

Ülesannete kirjeldus:
Ametnikud ja ajutised töötajad
Koosseisuvälised töötajad

20

21

ET

Lepingulised töötajad, kohalikud töötajad, riikide lähetatud eksperdid, renditööjõud, noored eksperdid
delegatsioonides.
Tegevusassigneeringutest rahastatavate koosseisuväliste töötajate ülempiiri arvestades (endised B...A
read).
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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:
assigneeringud 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 (vt 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 mõju22
Aasta
N

Aasta
N+1

Aasta
N+2

Aasta
N+3

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

Artikkel ………….

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

Täpsustage tuludele avaldatava mõju arvutamise meetod.

22
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Traditsiooniliste omavahendite (tollimaksud ja suhkrumaksud) korral peab märgitud olema netosumma,
st brutosumma pärast 25 % sissenõudmiskulude mahaarvamist.
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