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Ehdotus
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS
Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan
maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa
koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan
sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista
yleisistä säännöksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU)
N:o 1303/2013 muuttamisesta Kreikkaa koskevien erityistoimenpiteiden osalta
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PERUSTELUT
1.

EHDOTUKSEN TAUSTA

Finanssikriisin vuoksi Kreikan talouskasvu on ollut jatkuvasti negatiivinen, ja maassa on ollut
vakavia maksuvalmiusvaikeuksia ja pulaa julkisista varoista kipeästi kaivattujen investointien
tekemiseen kasvun ja työllisyyden edistämiseksi. Kreikassa syntyneen ainutlaatuisen tilanteen
vuoksi komissio esittää tiedonannossaan Uusi alku työllisyydelle ja kasvulle Kreikassa
poikkeuksellisena toimenpiteenä kolme ehdotusta, joiden tarkoituksena on varmistaa, että
Euroopan
aluekehitysrahastosta
(EAKR),
Euroopan
sosiaalirahastosta
(ESR),
koheesiorahastosta ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta (EMKR) saatavilla oleva EU:n
rahoitus käytetään tehokkaasti käytännön investointeihin niin, että varat saavuttavat tuensaajat
mahdollisimman nopeasti. Komissio ehdottaa, että lisätään niiden ensimmäisten
ennakkomaksujen määrää, jotka on osoitettu ohjelmakaudella 2014–2020 Investoinnit
kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteeseen liittyviin koheesiopolitiikan ohjelmiin ja Euroopan
meri- ja kalatalousrahastosta tuettuihin ohjelmiin, niin että investointeja voidaan vauhdittaa
välittömästi. Lisäksi se ehdottaa, että korotetaan osarahoitusosuuden enimmäismääriä ja
ohjelmien maksumäärärahojen enimmäismäärää ohjelmakauden lopulla, jotta voidaan
tehostaa käytettävissä olevien määrärahojen hyödyntämistä ohjelmakaudella 2007–2013
hyväksyttyihin ohjelmiin sisältyvien toimien rahoittamiseen.
2.

OIKEUSPERUSTA
SEKÄ
SUHTEELLISUUSPERIAATE

TOISSIJAISUUS-

JA

Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 134 artiklaan ehdotetaan lisättäväksi uusi kohta, jossa
säädetään Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteeseen ohjelmakaudella 2014–2020
liittyvien koheesiopolitiikan toimenpideohjelmien ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta
tuettujen ohjelmien ensimmäisten ennakkomaksujen määrän lisäämisestä. Lisäksi asetuksen
(EU) N:o 1303/2013 152 artiklaan ehdotetaan lisättäväksi kolme uutta kohtaa niin, että
ennakko- ja välimaksujen yhteenlaskettu enimmäismäärä voi olla 100 prosenttia ja että
ohjelmakauden 2007–2013 Lähentyminen- ja Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoitteiden toimenpideohjelmien osarahoitusosuus voidaan korottaa Kreikan osalta 100
prosenttiin.
3.

JÄLKIARVIOINTIEN,
SIDOSRYHMÄKUULEMISTEN
VAIKUTUSTENARVIOINTIEN TULOKSET

JA

Ulkoisia sidosryhmiä ei kuultu.
4.

TALOUSARVIOVAIKUTUKSET

Ehdotettu
muutos
ei
edellytä
muutoksia
monivuotisen
rahoituskehyksen
maksusitoumusmäärärahojen ja maksumäärärahojen vuotuisiin enimmäismääriin, jotka on
vahvistettu asetuksen (EU) N:o 1311/2013 liitteessä I. Ehdotus muodostuu
maksumäärärahojen
toteuttamisesta
etupainotteisesti,
eikä
siitä
aiheudu
talousarviovaikutuksia ohjelmakaudella 2014–2020.
Euroopan
aluekehitysrahaston,
Euroopan
sosiaalirahaston
maksusitoumusmäärärahojen vuotuinen jakauma ei muutu.

ja

koheesiorahaston

Tarvittava maksumäärärahojen lisäys, jonka avulla voidaan kattaa ohjelmakauden 2007–2013
osarahoitusosuuden korotuksesta ja maksumäärärahojen enimmäismäärän poistamisesta
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johtuvat välittömät seuraukset, ovat 500 miljoonaa euroa vuonna 2015 ja 500 miljoonaa euroa
ylimääräisiin ensimmäisiin ennakkomaksuihin vuonna 2015.
Tarvittava maksumäärärahojen lisäys voitaisiin kenties ottaa ohjelmakauden 2014–2020
ohjelmien välimaksuihin osoitetuista maksumäärärahoista, sen mukaan minkä verran
välimaksuja koskevia maksatushakemuksia vuonna 2015 esitetään. Maksatushakemusten
esittäminen saattaa viivästyä, koska jäsenvaltiot eivät ole nimenneet ohjelmaviranomaisia
ajoissa, vaikka se on edellytys välimaksupyyntöjen esittämiselle. Komissio seuraa tilannetta ja
esittää tarvittaessa asiaa koskevia ehdotuksia.
Vuoden 2016 talousarvioesitykseen ei kuitenkaan otettu vuoden 2016 ennakkomaksuihin
tarvittavaa 500 miljoonan euron lisärahoitusta eikä myöskään osarahoitusosuuden
enimmäismäärien eikä ohjelmakauden 2007–2013 maksumäärärahojen enimmäismäärien
korotuksesta vuonna 2016 aiheutuvaa vaikutusta. Siksi komissio todennäköisesti esittää
ylimääräisten maksumäärärahatarpeen kattamista vuoden 2016 talousarvioesitykseen
tehtävällä oikaisukirjelmällä, jossa otetaan huomioon jäsenvaltioiden tarkistetut ennusteet,
ohjelmien meneillään oleva hyväksyminen ja ohjelmaviranomaisten nimeämisen tilanne.
Arvioitu vaikutus vuoteen 2017 otetaan huomioon seuraavassa talousarviomenettelyssä.
5.

MUUT ASIAT

Ehdotuksessa esitetään näiden poikkeuksellisten toimenpiteiden täytäntöönpanoa koskevat
raportointijärjestelyt.
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2015/0160 (COD)
Ehdotus
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS
Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan
maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa
koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan
sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista
yleisistä säännöksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU)
N:o 1303/2013 muuttamisesta Kreikkaa koskevien erityistoimenpiteiden osalta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka
ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen
177 artiklan,
ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,
sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu
kansallisille parlamenteille,
ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon1,
ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon2,
noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä,
sekä katsovat seuraavaa:
(1)

Finanssikriisin seuraukset ovat koetelleet Kreikkaa ainutlaatuisella tavalla. Kreikan
BKT:n kasvu on sen vuoksi ollut jatkuvasti negatiivinen useiden vuosien ajan, mistä
on ollut seurauksena vakavia maksuvalmiusvajeita ja pulaa julkisista varoista, joilla
voitaisiin tehdä kestävän elpymisen edistämiseksi tarvittavia julkisia investointeja.
Näin on muodostunut poikkeuksellinen tilanne, jonka ratkaisemiseksi on toteutettava
erityisiä toimenpiteitä.

(2)

On olennaisen tärkeää, että maksuvalmiuden ja julkisten varojen puute ei estä
toteuttamasta
investointeja
Euroopan
aluekehitysrahastosta,
Euroopan
sosiaalirahastosta ja koheesiorahastosta, jäljempänä ’rahastot’, ja Euroopan meri- ja
kalatalousrahastosta (EMKR) tuettavien ohjelmien perusteella.

(3)

Jotta voidaan varmistaa, että Kreikalla on riittävästi varoja aloittaa rahastoista ja
EMKR:sta tuettavien ohjelmakauden 2014–2020 ohjelmien täytäntöönpano vuosina
2015 ja 2016, on tarpeen lisätä niiden ensimmäisten ennakkomaksujen määrää, jotka
on kohdennettu Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteeseen liittyville
toimenpideohjelmille ja EMKR:sta tuettaville ohjelmille, maksamalla kyseisinä
vuosina ylimääräinen ensimmäinen ennakkomaksu.

(4)

Jotta voidaan varmistaa, että tämä ylimääräinen ensimmäinen ennakkomaksu
käytetään tehokkaasti ja että se saavuttaa rahastojen ja EMKR:n tuensaaja

1

EUVL C , , s. .
EUVL C , , s. .

2
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mahdollisimman nopeasti, niin että nämä voivat toteuttaa suunnitellut investoinnit ja
saada maksatushakemusten perusteella asianmukaiset korvaukset viipymättä,
ylimääräinen ennakkomaksu olisi palautettava takaisin komissiolle, jos sen
seurauksena ei esitetä komissiolle riittäviä maksatushakemuksia tietyn määräajan
kuluessa.
(5)

Jotta voidaan tehostaa saatavilla olevien määrärahojen käyttöä Kreikassa
ohjelmakaudelle 2007–2013 hyväksyttyjen, rahastoista tuettujen Lähentyminen- ja
Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteiden toimenpideohjelmiin sisältyvien
toimien rahoittamiseen, olisi korotettava osarahoitusosuuden enimmäismäärää ja
ohjelmien maksumäärärahojen enimmäismäärää ohjelmakauden lopulla. Olisi
säädettävä raportointijärjestelmästä, jonka avulla voidaan varmistaa, että käyttöön
asetetut varat todella käytetään kentällä toteutettavien investointien rahoittamiseen.

(6)

Koska tuen tarve on kiireellinen, tämän asetuksen olisi tultava voimaan välittömästi.

(7)

Tämän vuoksi asetusta (EU) N:o 1303/2013 olisi muutettava,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:
1 artikla
Muutetaan asetus (EU) N:o 1303/2013 seuraavasti:
(1)

Lisätään 134 artiklaan 1 a kohta seuraavasti:

”1a.

Edellä 1 kohdan b ja c alakohdassa säädettyjen maksujen lisäksi Kreikan
toimenpideohjelmille maksetaan vuosina 2015 ja 2016 ylimääräinen ensimmäinen
ennakkomaksu, joka on 3,5 prosenttia tukimäärästä, joka rahastoista ja Euroopan merija kalatalousrahastosta on osoitettu kyseisille toimenpideohjelmille koko
ohjelmakaudeksi.
Ylimääräistä ensimmäistä ennakkomaksua ei sovelleta Euroopan alueellinen yhteistyö
-tavoitteen mukaisiin ohjelmiin eikä nuorisotyöllisyysaloitteen erityismäärärahoihin.
Jos rahastosta asianomaisille toimenpideohjelmille tämän kohdan nojalla vuosina 2015
ja 2016 maksettujen ylimääräisten ensimmäisten ennakkomaksujen kokonaismäärää ei
ole 31 päivään joulukuuta 2016 mennessä katettu kyseisen ohjelman
todentamisviranomaisen esittämillä maksatushakemuksilla, Kreikka maksaa
komissiolle takaisin kyseisestä rahastosta kyseiselle ohjelmalle maksetut ylimääräiset
ensimmäiset ennakkomaksut kokonaisuudessaan. Tällaiset maksupalautukset eivät
muodosta rahoitusoikaisua, eivätkä ne vähennä rahastojen tai EMKR:n tukea
toimenpideohjelmalle. Takaisinmaksetut määrät ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan
3 kohdan c alakohdan mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja.”

FI

(2)

Lisätään 152 artiklaan 4, 5 ja 6 kohta seuraavasti:

”4.

Asetuksen (EY) N:o 1083/2006 79 artiklan 1 kohdan säännöksistä poiketen
ennakkomaksujen ja välimaksujen yhteismäärä on Lähentyminen- ja Alueellinen
kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteiden yhteydessä Kreikassa 100 prosenttia
toimenpideohjelmille rahastoista myönnetystä rahoitusosuudesta.

5.

Asetuksen (EY) N:o 1083/2006 53 artiklan 2 kohdan ja 77 artiklan 1 kohdan
säännöksistä poiketen ja sen estämättä, mitä säädetään komission päätöksissä, joissa
vahvistetaan kullekin toimintalinjalle ja kullekin Kreikan toimintaohjelmalle
rahastoista myönnetyn tuen suurin mahdollinen osarahoitusosuus ja enimmäismäärä,
välimaksut ja loppumaksut lasketaan siten, että osarahoituksen enimmäisosuus on 100
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prosenttia Lähentyminen- ja Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteita
tukevien Kreikan toimenpideohjelmien tukikelpoisista menoista kunkin toimintalinjan
ja todentamisviranomaisen varmentaman kunkin menoilmoituksen osalta. Asetuksen
(EY) N:o 1083/2006 77 artiklan 2 kohdan säännöksiä ei sovelleta Kreikan
toimenpideohjelmiin.
6.

Kreikka perustaa mekanismin sen varmistamiseksi, että 4 ja 5 kohdassa esitettyjen
toimenpiteiden mukaisesti käyttöön asetetut ylimääräiset määrät käytetään ainoastaan
sen toimenpideohjelmien tuensaajille ja toimiin osoitettuihin maksuihin.
Kreikka esittää komissiolle kertomuksen 4 ja 5 kohdan säännösten täytäntöönpanosta
vuoden 2016 loppuun mennessä ja raportoi siitä myös asetuksen (EY) N:o 1083/2006
89 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti toimitettavassa toimenpideohjelman
täytäntöönpanoa koskevassa loppukertomuksessa.”
2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan
unionin virallisessa lehdessä.
Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta
Puhemies

FI

Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
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SÄÄDÖSEHDOTUKSEEN LIITTYVÄ RAHOITUSSELVITYS
1.
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2.2. Hallinnointi- ja valvontajärjestelmä
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3.3. Arvioidut vaikutukset tuloihin
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SÄÄDÖSEHDOTUKSEEN LIITTYVÄ RAHOITUSSELVITYS
1.

PERUSTIEDOT EHDOTUKSESTA/ALOITTEESTA

1.1.

Ehdotuksen/aloitteen nimi
Ehdotus
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS
Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa,
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja
kalatalousrahastoa
koskevista
yhteisistä
säännöksistä
sekä
Euroopan
aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan merija kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä annetun Euroopan parlamentin
ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta Kreikkaa koskevien
erityistoimenpiteiden osalta

1.2.

Toimintalohko(t) toimintoperusteisessa johtamis- ja budjetointijärjestelmässä
(ABM/ABB)3
4 Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasiat
04 02 17 – Euroopan sosiaalirahaston toimien loppuun saattaminen – Lähentyminen
(2007–2013)
04 02 19 – Euroopan sosiaalirahaston toimien loppuun saattaminen – Alueellinen
kilpailukyky ja työllisyys (2007–2013)
04 02 60 – Euroopan sosiaalirahasto – Vähemmän kehittyneet alueet – Investoinnit
kasvuun ja työpaikkoihin -tavoite
04 02 61 – Euroopan sosiaalirahasto – Siirtymäalueet – Investoinnit kasvuun ja
työpaikkoihin -tavoite
04 02 62 – Euroopan sosiaalirahasto – Kehittyneemmät alueet – Investoinnit kasvuun
ja työpaikkoihin -tavoite
11 Meri- ja kalastusasiat
11 06 60 – Kestävän ja kilpailukykyisen kalastuksen ja vesiviljelyn edistäminen,
kalastusalueiden tasapainoisen ja osallistavan alueellisen kehittämisen
kannustaminen sekä yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanon edistäminen
13 Alue- ja kaupunkipolitiikka

3
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ABM: toimintoperusteinen johtaminen; ABB: toimintoperusteinen budjetointi.
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13 03 16 – Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) toimien loppuun saattaminen –
Lähentyminen
13 03 18 – Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) toimien loppuun saattaminen –
Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys
13 03 60 – Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) – Vähemmän kehittyneet alueet –
Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoite
13 03 61 – Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) – Siirtymäalueet – Investoinnit
kasvuun ja työpaikkoihin -tavoite
13 03 62 – Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) – Kehittyneemmät alueet –
Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoite
13 04 02 – Koheesiorahaston hankkeiden loppuun saattaminen (2007–2013)
13 04 60 – Koheesiorahasto – Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoite

1.3.

Ehdotuksen/aloitteen luonne
Ehdotus/aloite liittyy uuteen toimeen.
Ehdotus/aloite liittyy uuteen toimeen, joka perustuu pilottihankkeeseen tai

valmistelutoimeen.4
Ehdotus/aloite liittyy käynnissä olevan toimen jatkamiseen.
Ehdotus/aloite liittyy toimeen, joka on suunnattu uudelleen.

1.4.

Tavoite (Tavoitteet)

1.4.1.

Komission monivuotinen strateginen tavoite (monivuotiset strategiset tavoitteet),
jonka (joiden) saavuttamista ehdotus/aloite tukee
Ei sovelleta

1.4.2.

Erityistavoite (erityistavoitteet) sekä toiminto (toiminnot) toimintoperusteisessa
johtamis- ja budjetointijärjestelmässä
Erityistavoite nro
Ei sovelleta
Toiminto (toiminnot) toimintoperusteisessa johtamis- ja budjetointijärjestelmässä
Ei sovelleta

4
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Sellaisina kuin nämä on määritelty varainhoitoasetuksen 54 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa.
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1.4.3.

Odotettavissa olevat tulokset ja vaikutukset
Selvitys siitä, miten ehdotuksella/aloitteella on tarkoitus vaikuttaa edunsaajien/kohderyhmän
tilanteeseen

Ei sovelleta
1.4.4.

Tulos- ja vaikutusindikaattorit
Selvitys siitä, millaisin indikaattorein ehdotuksen/aloitteen toteuttamista seurataan

Ei sovelleta
1.5.

Ehdotuksen/aloitteen perustelut

1.5.1.

Tarpeet, joihin ehdotuksella/aloitteella vastataan lyhyellä tai pitkällä aikavälillä
Ei sovelleta

1.5.2.

EU:n osallistumisesta saatava lisäarvo
Ei sovelleta

1.5.3.

Vastaavista toimista saadut kokemukset
Ei sovelleta

1.5.4.

Yhteensopivuus muiden kyseeseen tulevien välineiden kanssa ja mahdolliset
synergiaedut
Ei sovelleta

1.6.

Toiminnan ja sen rahoitusvaikutusten kesto
 Ehdotuksen/aloitteen mukaisen toiminnan kesto on rajattu.
–  Ehdotuksen/aloitteen mukainen toiminta alkaa 1.1.2015 ja päättyy 31.12.2023.
–  Rahoitusvaikutukset alkavat vuonna 2015 ja päättyvät vuonna 2020.
 Ehdotuksen/aloitteen mukaisen toiminnan kestoa ei ole rajattu.
– Käynnistysvaihe alkaa vuonna VVVV ja päättyy vuonna VVVV,
– minkä jälkeen toteutus täydessä laajuudessa.

1.7.

Hallinnointitapa (Hallinnointitavat)5
 Suora hallinnointi, jonka komissio toteuttaa käyttämällä
–  yksiköitään, myös unionin edustustoissa olevaa henkilöstöään
–  toimeenpanovirastoja
 Hallinnointi yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa
 Välillinen hallinnointi, jossa täytäntöönpanotehtäviä on siirretty:
–  kolmansille maille tai niiden nimeämille elimille
–  kansainvälisille järjestöille ja niiden erityisjärjestöille (tarkennettava)
–  Euroopan investointipankille tai Euroopan investointirahastolle
–  varainhoitoasetuksen 208 ja 209 artiklassa tarkoitetuille elimille

5
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Kuvaukset eri hallinnointitavoista ja viittaukset varainhoitoasetukseen ovat saatavilla
budjettipääosaston verkkosivuilla osoitteessa: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
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–  julkisoikeudellisille yhteisöille
–  sellaisille julkisen palvelun tehtäviä hoitaville yksityisoikeudellisille elimille,
jotka antavat riittävät rahoitustakuut
–  sellaisille jäsenvaltion yksityisoikeuden mukaisille elimille, joille on annettu
tehtäväksi julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden täytäntöönpano ja jotka
antavat riittävät rahoitustakuut
–  henkilöille, joille on annettu tehtäväksi toteuttaa SEU-sopimuksen V osaston
mukaisia yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan erityistoimia ja jotka nimetään
asiaa koskevassa perussäädöksessä.
–

Jos käytetään useampaa kuin yhtä hallinnointitapaa, huomautuksille varatussa kohdassa olisi annettava
lisätietoja.

Huomautukset:
Ei sovelleta
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2.

HALLINNOINTI

2.1.

Seuranta- ja raportointisäännöt
Ilmoitetaan sovellettavat aikavälit ja edellytykset.

Ei sovelleta
2.2.

Hallinnointi- ja valvontajärjestelmä

2.2.1.

Todetut riskit
Ei sovelleta

2.2.2.

Tiedot käyttöön otetusta sisäisen valvonnan järjestelmästä
Ei sovelleta

2.2.3.

Arvio tarkastusten kustannustehokkuudesta ja odotettavissa olevasta virheriskin
tasosta
Ei sovelleta

2.3.

Toimenpiteet petosten ja sääntöjenvastaisuuksien ehkäisemiseksi
Ilmoitetaan käytössä olevat ja suunnitellut torjunta- ja suojatoimenpiteet

Ei sovelleta

FI
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3.

EHDOTUKSEN/ALOITTEEN ARVIOIDUT RAHOITUSVAIKUTUKSET

3.1.

Kyseeseen tulevat monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeet ja menopuolen
budjettikohdat
 Talousarviossa jo olevat budjettikohdat
Monivuotisen
järjestyksessä

rahoituskehyksen

otsakkeiden

budjettikohtien

Määrärahalaji

Budjettikohta
Moniv.
rahoituskehyksen
otsake

ja

Numero
[Nimi…]

mukaisessa

Rahoitusosuudet

JM/EIJM6

EFTAmailta7

ehdokasmailta8

kolmansilta
mailta

varainhoitoasetuksen 21 artiklan
2 kohdan
b alakohdassa
tarkoitetut
rahoitusosuudet

Ero

EI

EI

EI

EI

04 02 17 – Euroopan sosiaalirahaston
toimien loppuun saattaminen –
Lähentyminen (2007–2013)
04 02 19 – Euroopan sosiaalirahaston
toimien loppuun saattaminen –
Alueellinen
kilpailukyky
ja
työllisyys (2007–2013)

1 Älykäs
ja osallistava
kasvu

04 02 60 – Euroopan sosiaalirahasto
– Vähemmän kehittyneet alueet –
Investoinnit
kasvuun
ja
työpaikkoihin -tavoite
04 02 61 – Euroopan sosiaalirahasto
– Siirtymäalueet – Investoinnit
kasvuun ja työpaikkoihin -tavoite
04 02 62 – Euroopan sosiaalirahasto
–
Kehittyneemmät
alueet
–
Investoinnit
kasvuun
ja
työpaikkoihin -tavoite
13
03
16
–
Euroopan
aluekehitysrahaston (EAKR) toimien
loppuun
saattaminen
–

6
7
8

FI

JM = jaksotetut määrärahat; EI-JM = jaksottamattomat määrärahat.
EFTA: Euroopan vapaakauppaliitto.
Ehdokasmaat ja soveltuvin osin Länsi-Balkanin mahdolliset ehdokasmaat.
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Lähentyminen
13
03
18
–
Euroopan
aluekehitysrahaston (EAKR) toimien
loppuun saattaminen – Alueellinen
kilpailukyky ja työllisyys
13
03
60
–
Euroopan
aluekehitysrahasto
(EAKR)
–
Vähemmän kehittyneet alueet –
Investoinnit
kasvuun
ja
työpaikkoihin -tavoite
13
03
61
–
Euroopan
aluekehitysrahasto
(EAKR)
–
Siirtymäalueet
–
Investoinnit
kasvuun ja työpaikkoihin -tavoite
13
03
62
–
Euroopan
aluekehitysrahasto
(EAKR)
–
Kehittyneemmät
alueet
–
Investoinnit
kasvuun
ja
työpaikkoihin -tavoite
13 04 02 – Koheesiorahaston
hankkeiden loppuun saattaminen
(2007–2013)
13 04 60 – Koheesiorahasto –
Investoinnit
kasvuun
ja
työpaikkoihin -tavoite

2 Kestävä
kasvu
luonnonvarat

FI

11 06 60 – Kestävän ja
kilpailukykyisen kalastuksen
ja
vesiviljelyn
edistäminen,
kalastusalueiden tasapainoisen ja
osallistavan
alueellisen
kehittämisen kannustaminen
sekä yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanon
edistäminen

14

Ero

EI

EI

EI

EI

FI

 Uudet perustettaviksi esitetyt budjettikohdat
Monivuotisen
järjestyksessä

rahoituskehyksen

Budjettikohta
Moniv.
rahoituskehyksen
otsake

Numero
[Nimi…]

otsakkeiden

budjettikohtien

Määrärahalaji

JM/EI-JM

[XX.YY.YY.YY]

FI

ja

15

mukaisessa

Rahoitusosuudet

EFTA-mailta

ehdokasmailta

kolmansilta
mailta

varainhoitoasetuksen 21 artiklan
2 kohdan
b alakohdassa
tarkoitetut
rahoitusosuudet

KYLLÄ/EI

KYLLÄ/EI

KYLLÄ/EI

KYLLÄ/EI

FI

3.2.

Arvioidut vaikutukset menoihin

Ehdotettu muutos ei edellytä muutoksia monivuotisen rahoituskehyksen maksusitoumusmäärärahojen ja maksumäärärahojen vuotuisiin
enimmäismääriin, jotka on vahvistettu asetuksen (EU) N:o 1311/2013 liitteessä I.
Nuorisotyöllisyysaloitteen maksusitoumusmäärärahojen vuotuinen jakautuminen säilyy muuttumattomana.
Nuorisotyöllisyysaloitteesta vuonna 2015 maksettavia ensimmäisiä ennakkomaksuja varten tarvittavat lisämäärärahat otetaan vuoden 2015
talousarviossa ESR:ään ja nuorisotyöllisyysaloitteeseen osoitetuista määrärahoista (Osasto 04 – Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasiat).

3.2.1.

Yhteenveto arvioiduista vaikutuksista menoihin
milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

Monivuotisen rahoituskehyksen
otsake

Numero
1

Älykäs ja osallistava kasvu

2014

PO: EMPL, REGIO

2015

2016

20189

2017

2019

YHTEENSÄ

2020

 Toimintamäärärahat
1b: Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen
koheesio
EAKR, ESR, koheesiorahasto

Sitoumukset

(1)

0

0

0

Maksut

(2)

0

1 000,000

1 000,000

0

0

0

0

0

–1 000,000

0

–1 000,000

0

Tiettyjen ohjelmien määrärahoista katettavat hallintomäärärahat10
Ei sovelleta
9

10

FI

(3)

Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 136 artiklan mukaisesti ennakkomaksut on perusteltava (selvitettävä) 31. joulukuuta 2018 mennessä ilmoitettujen
nuorisotyöllisyysaloitteen menojen yhteydessä.
Tekninen ja/tai hallinnollinen apu sekä EU:n ohjelmien ja/tai toimien toteuttamiseen liittyvät tukimenot (entiset BA-budjettikohdat), epäsuora ja suora
tutkimustoiminta.
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Sitoumukset

PO EMPLin ja REGIOn määrärahat
YHTEENSÄ

 Toimintamäärärahat YHTEENSÄ

=2+2a

Maksut

+3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000,000

1 000,000

0

–1,000.000

0

–1,000.000

0

0

0

0

0

0

–1000,000

0

–1,000.000

0

Sitoumukset

(4)

0

0

0

Maksut

(5)

0

1 000,000

1000,000

(6)

0

0

0

0

0

0

0

0

Sitoumukset

=4+ 6

0

0

0

0

0

0

0

0

Maksut

=5+ 6

0

1 000,000

1 000,000

0

–1 000,000

0

–1,000.000

0

 Tiettyjen ohjelmien määrärahoista katettavat

hallintomäärärahat YHTEENSÄ
Monivuotisen rahoituskehyksen
OTSAKKEESEEN 1 kuuluvat
määrärahat YHTEENSÄ

=1+1a +3

PO: MARE

2014

2015

2016

201811

2017

2019

2020

YHTEENSÄ

 Toimintamäärärahat
2: Kestävä kasvu: luonnonvarat

Sitoumukset

(1)

0

0

0

Euroopan meri- ja kalatalousrahasto

Maksut

(2)

0

12,8

12,8

0

0

0

0

0

–12,8

0

–12,8

0

Tiettyjen ohjelmien määrärahoista katettavat hallintomäärärahat12

11

12
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Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 136 artiklan mukaisesti ennakkomaksut on perusteltava (selvitettävä) 31. joulukuuta 2018 mennessä ilmoitettujen
nuorisotyöllisyysaloitteen menojen yhteydessä.
Tekninen ja/tai hallinnollinen apu sekä EU:n ohjelmien ja/tai toimien toteuttamiseen liittyvät tukimenot (entiset BA-budjettikohdat), epäsuora ja suora
tutkimustoiminta.
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Ei sovelleta

(3)

Sitoumukset

PO MAREn määrärahat
YHTEENSÄ

 Toimintamäärärahat YHTEENSÄ

=2+2a

Maksut

+3

0

0

0

0

12,8

12,8

0

0

0

0

–12,8

0

–12,8

0

0

0

0

0

–12,8

0

–12,8

0

(4)

0

0

0

Maksut

(5)

0

12,8

12,8

(6)

0

0

0

0

0

0

0

0

Sitoumukset

=4+ 6

0

0

0

0

0

0

0

0

Maksut

=5+ 6

0

12,8

12,8

–12,8

0

–12,8

0

1 012,800

1 012,800

–1 012,800

0

–1 012,800

Tiettyjen ohjelmien määrärahoista
hallintomäärärahat YHTEENSÄ

katettavat

0

0

Sitoumukset



Monivuotisen rahoituskehyksen
OTSAKKEESEEN 2 kuuluvat
määrärahat YHTEENSÄ

=1+1a +3

Jos ehdotuksella/aloitteella on vaikutuksia useampaan otsakkeeseen:
 Toimintamäärärahat YHTEENSÄ


Sitoumukset

(4)

Maksut

(5)

Tiettyjen ohjelmien määrärahoista
hallintomäärärahat YHTEENSÄ
Monivuotisen rahoituskehyksen
OTSAKKEISIIN 1–4 kuuluvat
määrärahat YHTEENSÄ

katettavat

(6)

Sitoumukset

=4+ 6

Maksut

=5+ 6

0

0

0

(Viitemäärä)

FI
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Monivuotisen rahoituskehyksen
otsake

5

”Hallintomenot”
milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

vuosi

vuosi

vuosi

vuosi

N

N+1

N+2

N+3

ja näitä seuraavat vuodet
(ilmoitetaan kaikki vuodet, joille
ehdotuksen/aloitteen vaikutukset
ulottuvat, ks. kohta 1.6)

YHTEENSÄ

PO: <….>
 Henkilöresurssit
 Muut hallintomenot

<….> PO YHTEENSÄ

Monivuotisen rahoituskehyksen
OTSAKKEESEEN 5 kuuluvat
määrärahat YHTEENSÄ

Määrärahat

(Sitoumukset yhteensä =
maksut yhteensä)

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

Monivuotisen rahoituskehyksen
OTSAKKEISIIN 1–5 kuuluvat
määrärahat YHTEENSÄ

13
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vuosi

vuosi

vuosi

vuosi

N13

N+1

N+2

N+3

ja näitä seuraavat vuodet
(ilmoitetaan kaikki vuodet, joille
ehdotuksen/aloitteen vaikutukset
ulottuvat, ks. kohta 1.6)

YHTEENSÄ

Sitoumukset
Maksut

Vuosi N on ehdotuksen/aloitteen toteutuksen aloitusvuosi.

19
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3.2.2.

Arvioidut vaikutukset toimintamäärärahoihin
–  Ehdotus/aloite ei edellytä toimintamäärärahoja.
–  Ehdotus/aloite edellyttää toimintamäärärahoja seuraavasti:
Maksusitoumusmäärärahat, milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

vuosi

vuosi

vuosi

vuosi

N

N+1

N+2

N+3

Tavoitteet ja
tuotokset

YHTEENSÄ

Kustannus

Kustannus

Kustannus

Lukumäärä

Kustannus

Lukumäärä

Kustannus

Lukumäärä

Kustannus

Lukumäärä

Tyyppi

Keskimäär.
kustannukset

Lukumäärä

14

Lukumäärä

TUOTOKSET
Lukumäärä



ja näitä seuraavat vuodet (ilmoitetaan kaikki
vuodet, joille ehdotuksen/aloitteen vaikutukset
ulottuvat, ks. kohta 1.6)

Kustannus

Lukumäärä
yhteensä

Kustannukset
yhteensä

ERITYISTAVOITE 115 ...
- tuotos
- tuotos
- tuotos
Välisumma erityistavoite 1
ERITYISTAVOITE 2 ...
- tuotos
Välisumma erityistavoite 2
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ

14
15

FI

Tuotokset ovat tuloksena olevia tuotteita ja palveluita (esim. rahoitettujen opiskelijavaihtojen määrä tai rakennetut tiekilometrit).
Kuten kuvattu kohdassa 1.4.2. ”Erityistavoitteet”.
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3.2.3.

Arvioidut vaikutukset hallintomäärärahoihin

3.2.3.1. Yhteenveto
–  Ehdotus/aloite ei edellytä hallintomäärärahoja.
–  Ehdotus/aloite edellyttää hallintomäärärahoja seuraavasti:
milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

vuosi
16

N

vuosi

vuosi

vuosi

N+1

N+2

N+3

ja näitä seuraavat vuodet (ilmoitetaan kaikki
vuodet, joille ehdotuksen/aloitteen vaikutukset
ulottuvat, ks. kohta 1.6)

Monivuotisen
rahoituskehyksen
OTSAKE 5
YHTEENSÄ
Henkilöresurssit

Muut hallintomenot

Monivuotisen
rahoituskehyksen
OTSAKE 5,
välisumma
Monivuotisen
rahoituskehyksen
OTSAKKEESEEN
517 sisältymättömät
Henkilöresurssit

Muut hallintomenot

Monivuotisen
rahoituskehyksen
OTSAKKEESEEN 5
sisältymättömät,
välisumma

YHTEENSÄ

Henkilöresursseihin ja muihin hallintomenoihin käytettävien määrärahojen tarve katetaan toimen hallinnointiin jo osoitetuilla
pääosaston määrärahoilla ja/tai pääosastossa toteutetuilla määrärahojen uudelleenjärjestelyillä sekä tarvittaessa sellaisilla
lisäresursseilla, jotka toimea hallinnoiva pääosasto voi saada käyttöönsä vuotuisessa määrärahojen jakomenettelyssä
talousarvion puitteissa.

16
17
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Vuosi N on ehdotuksen/aloitteen toteutuksen aloitusvuosi.
Tekninen ja/tai hallinnollinen apu sekä EU:n ohjelmien ja/tai toimien toteuttamiseen liittyvät tukimenot
(entiset BA-budjettikohdat), epäsuora ja suora tutkimustoiminta.
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3.2.3.2. Henkilöresurssien arvioitu tarve
–  Ehdotus/aloite ei edellytä henkilöresursseja.
–  Ehdotus/aloite edellyttää henkilöresursseja seuraavasti:
Arvio kokoaikaiseksi henkilöstöksi muutettuna

vuosi

vuosi

N

N+1

vuosi N+2

vuosi
N+3

ja näitä
seuraavat
vuodet
(ilmoitetaan
kaikki
vuodet,
joille
ehdotuksen/
aloitteen
vaikutukset
ulottuvat,
ks. kohta
1.6)

Henkilöstötaulukkoon sisältyvät virat/toimet (virkamiehet ja väliaikaiset
toimihenkilöt)


XX 01 01 01 (päätoimipaikka ja komission
edustustot EU:ssa)
XX 01 01 02 (edustustot EU:n ulkopuolella)
XX 01 05 01 (epäsuora tutkimustoiminta)
10 01 05 01 (suora tutkimustoiminta)


Ulkopuolinen henkilöstö (kokoaikaiseksi muutettuna)18
XX 01 02 01 (kokonaismäärärahoista katettavat
sopimussuhteiset toimihenkilöt, kansalliset
asiantuntijat ja vuokrahenkilöstö)
XX 01 02 02 (sopimussuhteiset ja paikalliset
toimihenkilöt, kansalliset asiantuntijat,
vuokrahenkilöstö ja nuoremmat asiantuntijat EU:n
ulkopuolisissa edustustoissa)
- päätoimipaikassa

XX 01 04 yy 19
- EU:n ulkopuolisissa
edustustoissa

XX 01 05 02 (epäsuora
tutkimustoiminta:
sopimussuhteiset toimihenkilöt,
kansalliset asiantuntijat ja
vuokrahenkilöstö)
10 01 05 02 (suora tutkimustoiminta:
sopimussuhteiset toimihenkilöt, kansalliset
asiantuntijat ja vuokrahenkilöstö)
Muu budjettikohta (mikä?)
YHTEENSÄ

XX viittaa kyseessä olevaan toimintalohkoon eli talousarvion osastoon.

18

19
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AC = sopimussuhteiset toimihenkilöt, AL = paikalliset toimihenkilöt, END = kansalliset asiantuntijat,
INT = vuokrahenkilöstö, JED = nuoremmat asiantuntijat EU:n ulkopuolisissa edustustoissa.
Toimintamäärärahoista katettavan ulkopuolisen henkilöstön enimmäismäärä (entiset BAbudjettikohdat).
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Henkilöresurssien tarve katetaan toimen hallinnointiin jo osoitetulla pääosaston henkilöstöllä ja/tai pääosastossa
toteutettujen henkilöstön uudelleenjärjestelyjen tuloksena saadulla henkilöstöllä sekä tarvittaessa sellaisilla
lisäresursseilla, jotka toimea hallinnoiva pääosasto voi saada käyttöönsä vuotuisessa määrärahojen
jakomenettelyssä talousarvion puitteissa.

Kuvaus henkilöstön tehtävistä:
Virkamiehet
toimihenkilöt

ja

väliaikaiset

Ulkopuolinen henkilöstö

FI
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3.2.4.

Yhteensopivuus nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen kanssa
–  Ehdotus/aloite on nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen mukainen.
–  Ehdotus/aloite edellyttää monivuotisen rahoituskehyksen asianomaisen
otsakkeen rahoitussuunnitelman muuttamista.
Selvitys rahoitussuunnitelmaan tarvittavista muutoksista, mainittava myös kyseeseen tulevat
budjettikohdat ja määrät

–  Ehdotus/aloite edellyttää joustovälineen varojen käyttöön ottamista tai
monivuotisen rahoituskehyksen tarkistamista.
Selvitys tarvittavista toimenpiteistä, mainittava myös kyseeseen tulevat rahoituskehyksen otsakkeet,
budjettikohdat ja määrät

3.2.5.

Ulkopuolisten tahojen rahoitusosuudet
– Ehdotuksen/aloitteen rahoittamiseen ei osallistu ulkopuolisia tahoja.
– Ehdotuksen/aloitteen rahoittamiseen osallistuu ulkopuolisia tahoja seuraavasti
(arvio):
Määrärahat, milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

vuosi

vuosi

vuosi

vuosi

N

N+1

N+2

N+3

ja näitä seuraavat vuodet
(ilmoitetaan kaikki vuodet, joille
ehdotuksen/aloitteen vaikutukset
ulottuvat, ks. kohta 1.6)

Yhteensä

Rahoitukseen osallistuva
taho
Yhteisrahoituksella
katettavat määrärahat
YHTEENSÄ

FI
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3.3.

Arvioidut vaikutukset tuloihin
–  Ehdotuksella/aloitteella ei ole vaikutuksia tuloihin.
–  Ehdotuksella/aloitteella on vaikutuksia tuloihin seuraavasti:
–

 vaikutukset omiin varoihin

–

 vaikutukset sekalaisiin tuloihin
milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

Tulopuolen budjettikohta

Käytettävissä
olevat
määrärahat
kuluvana
varainhoitovuonna

Ehdotuksen/aloitteen vaikutus20

vuosi

vuosi

vuosi

vuosi

N

N+1

N+2

N+3

ja näitä seuraavat vuodet (ilmoitetaan
kaikki vuodet, joille ehdotuksen/aloitteen
vaikutukset ulottuvat, ks. kohta 1.6)

Momentti ….

Vastaava(t) menopuolen budjettikohta (budjettikohdat) käyttötarkoitukseensa sidottujen sekalaisten
tulojen tapauksessa:

Selvitys tuloihin kohdistuvan vaikutuksen laskentamenetelmästä.
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Perinteiset omat varat (tulli- ja sokerimaksut) on ilmoitettava nettomääräisinä eli bruttomäärästä on
vähennettävä kantokuluja vastaava 25 prosentin osuus.
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