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- Läbirääkimispakett 
 

 

1. Tulevase mitmeaastase finantsraamistiku üle peetavate arutelude raames esitab eesistujariik 

delegatsioonidele läbirääkimispaketi muudetud versiooni. 

 

2. Tulenevalt 30. augustil Nikosias toimunud Euroopa asjade ministrite ja riigisekretäride 

mitteametlikul kohtumisel peetud aruteludest ja mitmeaastase finantsraamistiku 

läbirääkimiste uuest ajakavast otsustas eesistujariik, et praeguses etapis ei esitata 

kompromissettepanekuid summade kohta ei kogusummade ega rubriikide lõikes. 

Läbirääkimispakett sisaldab siiski mitmeid poliitilisi valikuid, mis on eesistujariigi hinnangul 

vastavuses nõukogus praeguseks toimunud aruteludest nähtuva üldise pildiga. Nende valikute 

tulemusel vähendati läbirääkimispaketis võimalusi ning nende eesmärk on võimaldada liikuda 

edasi lõpliku kokkuleppe saavutamise suunas. Käesoleva dokumendi koostamisel juhindus 

eesistujariik 20. augusti aruteludokumendi põhielementidest. 
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3. Eesistujariik usub jätkuvalt, et komisjoni väljapakutud kogukulude taset, sealhulgas kõiki 

mitmeaastasesse finantsraamistikku ja sellest välja jäävaid elemente, tuleb paratamatult 

väiksemaks korrigeerida. 

 

4. Seetõttu tuleb kõikide rubriikide, alamrubriikide ja vaheülemmäärade suhtes kohaldada 

vähendamisalaseid jõupingutusi, arvestades delegatsioonide peamisi prioriteete ja muresid. 

Võimalike vähenduste kaalumisel tuleks võtta arvesse mitmeid omavahel seotud 

põhielemente: 

 

− vajadust asjakohase rahastamise järele, et täita aluslepingust tulenevaid asjaomase 

valdkonna eesmärke; 

− asjaomase valdkonna panust liidu üldiste eesmärkide saavutamisse ja eelkõige 

majanduskasvu ja töökohtade loomisse; 

− komisjoni väljapakutud kulude taset ja tasakaalu võrreldes praeguse mitmeaastase 

finantsraamistikuga; 

− rubriikide suhtelist suurust; 

− rubriikide, poliitikavaldkondade ja rahastamisvahendite erinevate elementide 

kulutasuvust; 

− poliitikavaldkondade Euroopa lisaväärtust. 

 

5. Punktis 4 toodud vähendamiste põhimõtte taustal on eesistujariik lisanud mõnda kohta tekstis 

hinnangulised vahemikud, mis täidetakse hilisemas etapis. Kui nimetatud vahemikes esinevad 

arvandmed peaksid olema samad, mis komisjoni ettepanekus, ei mõjuta see siiski 

eesistujariigi tulevasi ettepanekuid. Lisaks leiab eesistujariik, et mõnda küsimust on vaja 

täiendavalt arutada ning need on toodud esile joonealustes märkustes. 
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6. Tuletatakse meelde, et käesolev dokument on koostatud ja seda täiendatakse eesistujariigi 

vastutusel. Seega ei ole see ühegi delegatsiooni jaoks siduv. Eesistujariik juhindub jätkuvalt 

põhimõttest, et midagi ei ole kokku lepitud, enne kui kõiges on kokku lepitud. 

Läbirääkimispaketis tuginetakse nõukogus, eesistujariigi ja liikmesriikide delegatsioonide 

kahepoolsetel kohtumistel ning 30. augustil toimunud Euroopa asjade ministrite ja 

riigisekretäride mitteametlikul kohtumisel peetud aruteludele. Läbirääkimispakett on loomult 

dünaamiline ning läbirääkimiste edenedes ajakohastatakse seda järk-järgult nõukogus 

toimuvate arutelude põhjal. 

 

7. Eesistujariik on võtnud tähelepanelikult teadmiseks delegatsioonide poolt ettevalmistavate 

arutelude käigus kõikide küsimuste kohta esitatud märkused. Eesistujariik leiab, et üldasjade 

nõukogus peetavad arutelud peavad olema konkreetsed ja paremini keskendunud, arvestades, 

et äärmiselt tähtis on leppida kokku 2012. aasta novembris Euroopa Ülemkogu tasandil, et 

saavutada kokkulepe 2012. aasta lõpuks, nagu taotleti juunis toimunud Euroopa Ülemkogu 

kohtumisel. Seetõttu palutakse ministritel kommenteerida üksnes paketi uusi elemente, jättes 

kõrvale muud küsimused, mille osas on seisukohad teada. Sõnavõtu maksimaalne pikkus on 

3 minutit. 

_____________ 
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ÜLDOSA 
 

1. Euroopa Liit ja selle liikmesriigid on astunud viimastel aastatel olulisi samme majandus- ja 

finantskriisi põhjustatud väljakutsetele reageerimiseks. Tulevikus peab järgmine mitmeaastane 

finantsraamistik tagama, et Euroopa Liidu eelarves nähakse ette vahendid, mis aitavad 

Euroopal kriisist väljuda. Euroopa Liidu eelarve peab kutsuma esile majanduskasvu ja 

töökohtade loomist kogu Euroopas, eelkõige võimendades tootliku kapitali ja inimkapitali 

investeeringuid. Tulevases mitmeaastases finantsraamistikus tuleks teha kulutusi 

majanduskasvu, tööhõive, konkurentsivõime ja lähenemise toetamiseks kooskõlas strateegiaga 

„Euroopa 2020”. Sel ajal, kui Euroopas tugevdatakse eelarvedistsipliini, on ülimalt oluline, et 

tulevane mitmeaastane finantsraamistik kajastaks liikmesriikide poolt puudujäägi ja 

võlataseme jätkusuutlikumale teele viimiseks tehtavaid konsolideerimispingutusi. Iga 

kulutatud euro väärtust tuleb hoolikalt analüüsida, tagades, et tulevase mitmeaastase 

finantsraamistiku alusel tehtavate kulutuste Euroopa lisaväärtust ja kvaliteeti suurendataks 

muu hulgas vahendite koondamisega, mis on katalüsaatoriks ja loob mastaabisäästu, 

positiivset piiriülest ja välismõju, aidates seega tõhusamalt või kiiremalt saavutada ühiseid 

kokkulepitud poliitilisi eesmärke ja vähendada riikide kulusid. Jätkusuutlik majanduskasv ja 

tööhõive taastuvad üksnes juhul, kui kohaldatakse arukat eelarve konsolideerimist hõlmavat 

järjekindlat ja laiapõhjalist lähenemisviisi, mis säilitab investeerimise tulevasse 

majanduskasvu, makromajanduslikesse poliitikatesse ja aktiivsesse tööhõivestrateegiasse, mis 

säilitab sotsiaalse ühtekuuluvuse. ELi poliitikad peavad vastama subsidiaarsuse, 

proportsionaalsuse ja solidaarsuse põhimõtetele ning andma tegelikku lisaväärtust. 

 

2. Tulevane finantsraamistik ei pea tagama mitte üksnes kulude sobiva taseme, vaid ka 

kvaliteedi. Kulude kvaliteet võimaldab paremini arendada poliitikaid, kasutades täiel määral 

ära neist tulenevaid võimalusi Euroopa lisaväärtuse osas, eelkõige ajal, mil liikmesriikide 

eelarvelised vahendid on rangelt piiratud. Seetõttu peavad liidu vahendite kulutamise 

kvaliteedi parandamiseks tehtavad jõupingutused hõlmama muu hulgas poliitikate paremat 

juhtimist, hõlmates teatavat tingimuslikkust, paindlikkust, positiivseid stiimuleid, vahendite 

kontsentreerimist majanduskasvu suurendavatesse meetmetesse, rõhuasetust tulemustele, 

lihtsustatud elluviimist, nõuetekohast tehnilist abi, ning rahastamisvahendite asjakohast 

kasutamist. 
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3. Uus mitmeaastane finantsraamistik hõlmab aastate 2014 ja 2020 vahelist seitset aastat ning 

see koostatakse 28 liikmesriigist koosneva Euroopa Liidu jaoks, eeldades, et Horvaatia ühineb 

liiduga 2013. aastal. 

 

4. Kulutused rühmitatakse kuude rubriiki, mis vastavad liidu poliitilistele prioriteetidele ja on 

vahendite tõhusaks eraldamiseks piisavalt paindlikud. 

Mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) struktuur on järgmine: 

- alamrubriik 1a „Konkurentsivõime majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks”, mis 

sisaldab Euroopa Ühendamise Rahastut (CEF); 

- alamrubriik 1b „Majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus”; 

- rubriik 2 „Jätkusuutlik majanduskasv: loodusvarad”, mis sisaldab vaheülemmäära 

turuga seotud kulude ja otsetoetuste jaoks; 

- rubriik 3 „Julgeolek ja kodakondsus”; 

- rubriik 4 „Globaalne Euroopa”; 

- rubriik 5 „Halduskulud”, mis sisaldab halduskulude vaheülemmäära; 

- rubriik 6 „Hüvitised” 

 

5. 28-liikmelise ELi kulutuste maksimaalne kogusumma aastatel 2014–2020 on X miljonit eurot 

kulukohustuste assigneeringuid, mis on X% ELi kogurahvatulust, ja X miljonit eurot maksete 

assigneeringuid, mis on X% ELi kogurahvatulust. Kulukohustuste assigneeringute jaotust on 

kirjeldatud allpool. Samad arvandmed on esitatud ka I lisas toodud tabelis, milles on samuti 

esitatud maksete assigneeringute ajakava. Kõik arvandmed on esitatud 2011. aasta 

püsivhindades. Inflatsiooni arvessevõtmiseks toimub igal aastal automaatselt tehniline 

kohandamine. 

 

Täidetakse hiljem: kui läbirääkimised on lõpule viidud, siis esitatakse arvandmed ka 

jooksevhindades (I lisa tabel 2), kasutades 2% deflaatorit. 

 



 
13620/12 ks,mm/MM/ls 6 
 DQPG  ET 

6. Võttes arvesse Euroopas investeerimise arendamiseks vajalikke finantsvajadusi ja eesmärki 

maksimeerida ELi eelarvest toetatavate meetmete võimendavat mõju, kasutatakse järgmise 

mitmeaastase finantsraamistiku rakendamise osana laiemalt rahastamisvahendeid. Toimub 

üleeuroopalise transpordivõrgu ning konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi 

katseetapi põhjalik hindamine, mis puudutab projektivõlakirju kõnealuse erivahendi edaspidist 

kasutamist käsitleva otsuse osana. Rahastamisvahendid peavad olema suunatud liidu ühe või 

mitme konkreetse poliitilise eesmärgi täitmisele, toimima mittediskrimineerival viisil ja neil 

peab olema selge lõpukuupäev, need peavad vastama usaldusväärse finantsjuhtimise 

põhimõtetele ja täiendama traditsioonilisi vahendeid, näiteks toetusi. Liidu finantskohustused 

selliste rahaliste vahendite osas piirduvad järgmises mitmeaastases finantsraamistikus ELi 

eelarvega ning nendest ei tulene liidu eelarvele tingimuslikke kohustusi. 

 

Rahastamisvahendeid saab kasutada üksnes juhul, kui need vastavad uues finantsmääruses 

sätestatud rangetele tingimustele. Rahastamisvahendi eesmärgil peaks rahastamine ELi 

eelarvest toimuma üksnes mõistlikus ulatuses ja juhul, kui sellel on lisaväärtus. 

 

7. Täitmata kulukohustused (RAL – reste à liquider) on mitmeaastase programmi ning liigendatud 

assigneeringutega vältimatult kaasnev element. Erinevatel põhjustel jääb aga ajavahemikku 

2007–2013 hõlmava finantsraamistiku lõpuks täitmata kulukohustusi üleliigsel määral. Selleks 

et tagada seega kõigi rubriikide kohaste maksete hallatav tase ja profiil, on finantsraamistiku 

(2014–2020) suhtes tehtava kokkuleppega lahutamatult seotud mitu tingimust: 

 

- kulukohustuste tasemed on kõigis rubriikides kehtestatud sobival tasemel; 

- kulukohustuste vabastamise eeskirju, eelkõige punktis 76 määratletud kulukohustuste 

automaatse vabastamise eeskirju kohaldatakse rangelt kõigi rubriikide puhul; 

- eelrahastamise määrad on vastavalt selle kokkuleppe punktile 75 [varasemaga võrreldes 

väiksemad / kaotatud]; 

- [muud võimalikud elemendid, mida võiks läbirääkimispaketi praeguses kohaldamisalas 

uurida]. 
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8. ELi ülesanne on range kontrollimise, teatavate tingimuste seadmise ja tõhusa tulemuste 

mõõtmise abil tagada rahaliste vahendite parim kasutamine. EL peab samuti reageerima 

vajadusele lihtsustada oma rahastamisprogramme, et vähendada abisaajate ja kõikide osalejate 

halduskoormust ja kulusid nii ELi kui ka riikide tasandil. Kõik järgmise mitmeaastase 

finantsraamistikuga seotud valdkondlikud õigusaktid ning uus finantsmäärus ja 

institutsioonidevaheline kokkulepe eelarvealase koostöö ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta 

peaksid sisaldama sisulisi elemente, mis aitavad lihtsustada ja parandada vastutust ja ELi 

rahaliste vahendite tõhusat kasutamist Eelkõige tehakse nii õigusaktides kui ka nende 

rakendamisel jõupingutusi subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete täieliku 

arvessevõtmise tagamiseks. 

 

9. Mõnes poliitikavaldkonnas sõltub eesmärkide optimaalne saavutamine prioriteetide 

integreerimisest muude poliitikavaldkondade erinevatesse vahenditesse. Kliimameetmete ja 

keskkonnakaitse eesmärke tuleb seega arvesse võtta ka asjakohastes vahendites selle 

tagamiseks, et need aitaksid tugevdada energiajulgeolekut ning arendada vähese CO2-heitega, 

ressursitõhusat ja kliimamuutustele vastupanuvõimelist majandust – nii edendatakse Euroopa 

konkurentsivõimet ning luuakse rohkem ja keskkonnahoidlikke töökohti. 

 

10. Euroopa Ülemkogu saavutatud kokkuleppe kohaselt tuleb seadusandlikud tekstid nüüd 

aluslepingus sätestatud korras ja erinevate institutsioonide rolli austades vastu võtta. Eelkõige: 

 

• peaks nõukogu võtma Euroopa Parlamendi nõusolekul vastu määruse, millega 

määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020; 

 

• tuleks samuti tagada Euroopa Liidu omavahendite süsteemi käsitleva otsuse ja selle 

rakendusmeetmete kiire vastuvõtmine; 

 

• palutakse nõukogul ja Euroopa Parlamendil käesolevas kokkuleppes esitatud 

kulukohustuste tasemete alusel ja võttes teadmiseks kõikide rubriikide jaoks komisjoni 

poolt ette pandud soovituslikud summad, jõuda õigeaegselt kokkuleppele mitmeaastase 

finantsraamistiku alusel rahastatavate kõikide kavandatud instrumentide, programmide 

ja vahendite sisu ja asjakohase rahastamise suhtes. 
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Samuti palutakse Euroopa Parlamendil, nõukogul ja komisjonil võtta mitmeaastase 

finantsraamistiku täiendamiseks kiiresti vastu institutsioonidevaheline kokkulepe eelarvealase 

koostöö ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta. 
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I OSA: KULUD 
 

ALAMRUBRIIK 1a „KONKURENTSIVÕIME MAJANDUSKASVU JA TÖÖHÕIVE 

TAGAMISEKS” 

 

11. Arukas ja kaasav majanduskasv on valdkond, kus ELi meetmetel on märkimisväärne 

lisaväärtus. Selle rubriigi programmidel on suur potentsiaal aidata kaasa strateegia 

„Euroopa 2020” eesmärkide täitmisele, eelkõige teadusuuringute, innovatsiooni ja 

tehnoloogiaarenduse edendamisele, ettevõtete ja VKEde konkurentsivõime suurendamise 

konkreetsetele meetmetele, programmiga „Erasmus kõigi jaoks” oskustesse investeerimisele ja 

sotsiaalmeetmete kava arendamisele. Vahendite eraldamisel käesolevast rubriigist tuleks 

eelkõige panna rõhku ELi teadustegevuse, hariduse ja innovatsiooni olulisele ja jätkuvale 

tõhustamisele, muu hulgas menetluste lihtsustamisega. 

 

12. Käesoleva alamrubriigi kulukohustuste tase, mis moodustab X% aastasest reaalkasvust 

võrreldes 2013. aastaga, ei ületa1: 

 

ALAMRUBRIIK 1a „Konkurentsivõime majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks” 

(miljonit eurot, 2011. aasta hindades) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

X X X X X X X 

 

 

                                                 
1 Nagu on märgitud saatemärkuste punktis 4, tuleb selle alamrubriigi, nagu kõikide teiste 

suhtes, kohaldada vähendamisalaseid jõupingutusi. 
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13. Tingimata on vaja kindlustada ja laiendada liidu teadusbaasi tipptaset. Jõupingutused teadus- ja 

arendustegevuse valdkonnas tuginevad seega teaduse tipptasemele, tagades samal ajal laialdase 

juurdepääsu kõikide liikmesriikide osalejatele; koos programmi põhjaliku lihtsustamisega 

tagatakse nii Euroopa tulevase teaduspoliitika tõhusus ja tulemuslikkus ning antakse VKEdele 

paremad võimalused programmides osalemiseks. Kõiki poliitikavaldkondi kutsutakse üles 

toetama konkurentsivõime suurendamist ning erilist tähelepanu pööratakse raamprogrammiga 

Horisont 2020 rahastatud meetmete kooskõlastamisele teiste selliste meetmetega, mida 

rahastatakse teiste liidu rahastamisprogrammide alusel, sealhulgas ühtekuluvuspoliitika abil. 

Sellega seoses on vaja programmi Horisont 2020 ja struktuurifondide vahelist olulist sünergiat, 

et luua nn tipptasemele jõudmise trepp, mis edendaks piirkondlikku teadusuuringute ja 

innovatsiooni võimet ning väiksema tulemuslikkusega ja vähem arenenud piirkondade võimet 

arendada tippkeskusi. 

 

EUROOPA ÜHENDAMISE RAHASTU 

 

14. Omavahel ühendatud transpordi-, energia- ja digitaalvõrgud on Euroopa ühtse turu 

väljakujundamise oluline element. Peale selle võivad investeeringud olulistesse, ELile 

lisaväärtust andvatesse infrastruktuuridesse suurendada Euroopa konkurentsivõimet keskmises 

ja pikas perspektiivis raskete majandusolude ajal, mil majanduskasv on aeglane ja riikide 

eelarved piiratud. Sellised infrastruktuuri tehtavad investeeringud aitavad samuti ELil saavutada 

strateegias „Euroopa 2020” kirjeldatud jätkusuutliku majanduskasvu eesmärke ja nn 20-20-20 

eesmärke energia- ja kliimapoliitika valdkonnas. Samas arvestatakse selles valdkonnas 

rakendatavate meetmete võtmisel turuosaliste peamiste kohustustega kavandada energia- ja 

digitaalinfrastruktuure ja teha neisse investeeringuid. 

 

15. Euroopa Ühendamise Rahastu rakendamise rahastamispakett ajavahemikul 2014–2020 on 

[X-Y] eurot. See summa jaotub sektorite vahel järgmiselt: 

a) transport: [X–Y] eurot [, millest [31,5%] ehk [X–Y eurot] kantakse üle 

Ühtekuuluvusfondist, et kulutada see kooskõlas Euroopa Ühendamise Rahastu 

määrusega liikmesriikides, kes vastavad Ühtekuuluvusfondist abi saamise tingimustele]; 

b) energia: [X–Y] eurot; 

c) telekommunikatsioon: [X–Y] eurot. 

 



 
13620/12 ks,mm/MM/ls 11 
 DQPG  ET 

[Ülekanne Ühtekuuluvusfondist transpordiinfrastruktuurile Euroopa Ühendamise Rahastu 

raames kaasrahastab Euroopa Ühendamise Rahastu määruse lisas loetletud eelnevalt kindlaks 

määratud projekte, mille puhul peetakse kinni Ühtekuuluvusfondist riikidele tehtavatest 

eraldistest ning valdkondlike õigusaktide asjaomastest sätetest.] 

 

VÕI 

 

[Ülekannet Ühtekuuluvusfondist Euroopa Ühendamise Rahastule ei tehta.] 

 
16. Alamrubriigi 1a raames rahastatakse kolme suurt infrastruktuuriprojekti Galileo, ITER ja 

GMES. Usaldusväärse finantsjuhtimise ja finantsdistsipliini tagamiseks määratakse 

mitmeaastase finantsraamistiku määruses kindlaks nende projektide kulukohustuste 

maksimummäär: 

 

a) Galileo: [X–Y] eurot 

b) ITER: [X–Y] eurot 

c) GMES: [X–Y] eurot 

 

17. Euroopas tuumaohutuse toetamiseks [jätkub toetuse andmine] VÕI [antakse lõplik toetus] 

järgmiste tuumaelektrijaamade dekomisjoneerimiseks: 

- [x] miljonit eurot Leedus asuva Ignalina jaama jaoks ajavahemikul [2014 – x]; 

- [x] miljonit eurot Slovakkias asuva Bohunice jaama jaoks ajavahemikul [2014 – x]; 

- [x] miljonit eurot Bulgaarias asuva Kozloduy jaama jaoks ajavahemikul [2014 – x]; 
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ALAMRUBRIIK 1b „MAJANDUSLIK, SOTSIAALNE JA TERRITORIAALNE 

ÜHTEKUULUVUS” 

 

ÜHTEKUULUVUSPOLIITIKA 

 

18. Üks Euroopa Liidu olulisi eesmärke on edendada majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset 

ühtekuuluvust ning solidaarsust liikmesriikide vahel. Selles suhtes on ühtekuuluvuspoliitika 

põhiline vahend, mis aitab vähendada erinevusi Euroopa piirkondade vahel, ning selle 

keskmes peavad seega olema vähem arenenud piirkonnad ja liikmesriigid. 

Ühtekuuluvuspoliitika on oluline raamistik investeeringuteks, majanduskasvu edendamiseks 

ja töökohtade loomiseks ELi tasandil ning struktuurireformide läbiviimiseks riiklikul tasandil. 

Selle alusel tehakse ELis oluline osa avaliku sektori investeeringutest ja see aitab edasi 

arendada siseturgu ning täidab seega olulist rolli majanduskasvu, tööhõive ja 

konkurentsivõime edendamisel. Lisaks annab ühtekuuluvuspoliitika panuse aruka, 

jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegiasse „Euroopa 2020” kogu Euroopa Liidus. 

Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF), Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) ja Ühtekuuluvusfondi 

kaudu taotletakse järgmisi eesmärke: liikmesriikides ja regioonides tehtavad investeeringud 

majanduskasvu ja töökohtadesse, mida toetavad kõik fondid; ja Euroopa territoriaalne 

koostöö, mida toetab ERF. Ühtekuuluvusfondist toetatakse projekte keskkonna ning 

üleeuroopaliste transpordivõrkude alal. 

 

19. Mis puudutab rubriigi struktuuri ja arvestades ühtekuuluvuspoliitika eripärasid, siis 

ühtekuuluvusega seotud kulud kuuluvad rubriigi 1 alamrubriiki, mis kannab pealkirja 

„Majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus”. 

 

Eraldiste üldine tase 

 

20. Alamrubriigi 1b „Majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus” kulukohustuste tase 

ei ületa: 
 

ALAMRUBRIIK 1b Majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus 

(miljonit eurot, 2011. aasta hindades) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

X X X X X X X 
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21. Majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi vahendid moodustavad kokku [X–Y] 

eurot ja jaotatakse järgmiselt: 

a) kokku xx eurot vähem arenenud piirkondadele; 

b) [kokku xx eurot üleminekupiirkondadele;] 

c) kokku xx eurot enam arenenud piirkondadele; 

d) kokku xx eurot Ühtekuuluvusfondist toetust saavatele liikmesriikidele; 

e) kokku xx eurot täiendava toetusena aluslepingu artiklis 349 määratletud 

äärepoolseimatele piirkondadele ja põhjapoolsetele hõredalt asustatud piirkondadele, 

mis vastavad Austria, Soome ja Rootsi ühinemislepingu protokolli nr 6 artiklis 2 

sätestatud kriteeriumidele. 

 

22. Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi vahendid moodustavad kokku [X–Y] eurot ja 

jaotatakse järgmiselt: 

a) kokku xx eurot piiriülesele koostööle; 

b) kokku xx eurot riikidevahelisele koostööle; 

c) kokku xx eurot piirkondadevahelisele koostööle. 

 

23.  [xx–0,35%] koguvahenditest eraldatakse komisjoni algatusel tehniliseks abiks. 

 

24.  [0,2%] EFRi majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi vahenditest eraldatakse 

komisjoni algatusel linnade säästva arengu valdkonna uuenduslikele meetmetele. 
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Mõisted ja toetuskõlblikkus 

 

25. Majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi vahendid eraldatakse [kolme] liiki 

piirkondadele, mis määratletakse selle alusel, kuidas nende ostujõu pariteetides väljendatud ja 

liidu 2007.–2009. aasta arvandmete alusel arvutatud SKP elaniku kohta on seotud 27-

liikmelise ELi sama võrdlusperioodi keskmise SKPga, järgmisel viisil: 

 

a) vähem arenenud piirkonnad, mille SKP elaniku kohta on alla 75% 27-liikmelise ELi 

keskmisest SKPst; 

b) [üleminekupiirkonnad, mille SKP elaniku kohta on [75–90%] 27-liikmelise ELi 

keskmisest SKPst] VÕI [üleminekupiirkondi pole]; 

c) enam arenenud piirkonnad, mille SKP elaniku kohta on üle [75% VÕI 90%] 

27-liikmelise ELi keskmisest SKPst. 

 

26. Ühtekuuluvusfondist toetatakse neid liikmesriike, kelle ostujõu pariteetides väljendatud ja 

liidu 2008.–2010. aasta arvandmete alusel arvutatud kogurahvatulu inimese kohta on alla 90% 

27-liikmelise ELi sama võrdlusperioodi keskmisest kogurahvatulust. 

 

27. Piiriülese koostöö puhul toetatakse liidu NUTS 3. tasandi piirkondi sise- ja välispiiride ümber, 

ning kõiki liidu merepiire ümbritsevaid NUTS 3. tasandi piirkondi, mille vahe on kuni 

150 kilomeetrit, ilma et see piiraks võimalike kohanduste tegemist, mida on vaja 

2007.-2013. aasta programmitöö perioodiks loodud koostööprogrammide piirkondade 

sidususe ja jätkuvuse tagamiseks. 
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28. Riikidevahelise koostöö suhtes võtab komisjon vastu NUTS 2. tasandi piirkondi hõlmava 

nimekirja riigiülestest aladest, eristades selles erinevaid koostööprogramme, tagades 

varasemate programmide alusel sellise koostöö jätkumise suurematel sidusatel aladel. 

 

29. Piirkondadevahelise koostöö puhul hõlmab ERFi antav toetus kogu liidu territooriumi. 

 

Eraldamismeetod 

 

Vähem arenenud piirkondadele kohaldatav eraldamismeetod 

 

30. Igale liikmesriigile eraldatavate vahendite konkreetne tase põhineb objektiivsel meetodil ja 

arvutatakse järgmiselt. 

 

Igale liikmesriigile väljamakstavad eraldised on tema üksikutele abikõlblikele piirkondadele 

eraldatavate vahendite summa, mis arvutatakse vastavalt järgmistele alapunktidele: 

 

i) absoluutsumma (eurodes) määratakse kindlaks, korrutades kõnealuse piirkonna 

rahvaarvu kõnealuse piirkonna elaniku kohta arvestatava SKT (mõõdetuna ostujõu 

pariteetides) ja 27-liikmelise ELi elaniku kohta arvestatava SKT vahega; 

 

ii) kõnealuse piirkonna rahastamise kogusumma kindlaksmääramiseks kohaldatakse 

ülaltoodud absoluutsumma suhtes protsendimäära; selline protsendimäär on astmeline, 

et kajastada abikõlbliku piirkonna asukohaks oleva liikmesriigi suhtelist jõukust ostujõu 

pariteetides võrreldes 27-liikmelise ELi keskmisega, s.o 

– piirkondadele liikmesriikides, mille kogurahvatulu elaniku kohta on alla [82]% ELi 

keskmisest: [X–Y]% 

– piirkondadele liikmesriikides, mille kogurahvatulu elaniku kohta on [82]–[99]% ELi 

keskmisest: [X–Y]% 

– piirkondadele liikmesriikides, mille kogurahvatulu elaniku kohta on üle [99]% ELi 

keskmisest: [X–Y]% 
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iii) kui see on kohaldatav, lisatakse alapunktis ii saadud summale summa, mis saadakse 

[800–X euro] suuruse lisamakse eraldamisega iga töötu kohta aastas, kohaldatuna 

kõnealuse piirkonna töötute selle osa suhtes, mis ületab töötute arvu, mis on saadud 

kõikide ELi vähem arenenud piirkondade keskmist tööpuuduse taset kohaldades; 

 

iv) [kui see on kohaldatav, lisatakse alapunktis iii saadud summale summa, mis saadakse 

[X–4 euro] suuruse lisamakse eraldamisega iga inimese kohta aastas, kohaldades seda 

rohkem kui 250 000 elanikuga linnade rahvaarvule.] VÕI [Linnade lisamakseid ei ole.] 

 

31. Selle metoodika tulemusel saadud arvule kohaldatakse ülemmäärasid. 

 

[Üleminekupiirkondade kohaldatav eraldamismeetod 

 

32. Igale liikmesriigile eraldatavate vahendite konkreetne tase põhineb objektiivsel meetodil ja 

arvutatakse järgmiselt. 

 

Igale liikmesriigile väljamakstavad eraldised on tema üksikutele abikõlblikele piirkondadele 

eraldatavate vahendite summa, mis arvutatakse vastavalt järgmistele alapunktidele: 

 

i) abi minimaalse ja maksimaalse teoreetilise osatähtsuse kindlaksmääramine iga 

abikõlbliku üleminekupiirkonna kohta. Toetuse miinimumtase määratakse kindlaks 

keskmise abi osatähtsuse järgi elaniku kohta liikmesriigis [enne piirkondliku 

„ohutusvõrgu” ja linnade lisamakse [kahe kolmandiku] arvestamist], mis eraldatakse 

kõnealuse liikmesriigi enam arenenud piirkondadele. Toetuse maksimumtaseme puhul 

kasutatakse teoreetilist piirkonda, mille SKP elaniku kohta on 75% 27-liikmelise ELi 

keskmisest, ja see arvutatakse kasutades punkti 30 alapunktides i ja ii esitatud meetodit. 

Nii saadud summast võetakse arvesse [X%–75%]; 

 

ii) algsete piirkondlike eraldiste arvutamine, mille puhul võetakse arvesse piirkonna SKP 

elaniku kohta, kasutades piirkonna suhtelise jõukuse lineaarset interpoleerimist 

27-liikmelise ELi suhtes; 
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iii) kui see on kohaldatav, lisatakse alapunktis ii saadud summale summa, mis saadakse 

[X-400 euro] suuruse lisamakse eraldamisega iga töötu kohta aastas, kohaldatuna 

kõnealuse piirkonna töötute selle osa suhtes, mis ületab töötute arvu, mis on saadud 

kõikide ELi vähem arenenud piirkondade keskmist tööpuuduse taset kohaldades; 

 

iv) [kui see on kohaldatav, lisatakse alapunktis iii saadud summale summa, mis saadakse 

[X–4 euro] suuruse lisamakse eraldamisega iga inimese kohta aastas, kohaldades seda 

rohkem kui 250 000 elanikuga linnade rahvaarvule.] VÕI [Linnade lisamakseid ei ole.] 

 

33. Selle metoodika tulemusel saadud arvule kohaldatakse ülemmäärasid. 

 

Enam arenenud piirkondadele kohaldatav eraldamismeetod 

 

34. Algne teoreetiline rahastamise kogusumma saadakse korrutades abi keskmise osatähtsuse [X–

22,6] eurot elaniku kohta aastas abikõlbliku elanikkonna arvuga. 

 

35. Igale asjaomasele liikmesriigile kuuluv osa on riigi abikõlblike piirkondade osade summa, 

mis määratakse kindlaks järgmiste kriteeriumide alusel vastavalt esitatud osakaalule: 

 

- kogu piirkonna rahvaarv (osakaal [25%]); 

- töötute arv NUTS 2. tasandi piirkondades, mille töötuse tase on suurem kui kõigi enam 

arenenud piirkondade keskmine (osakaal [20%]); 

- täiendav tööhõive, mida on tarvis strateegia „Euroopa 2020” 75%lise piirkondliku 

tööhõive määra (20–64aastase elanikkonna seas) eesmärgi saavutamiseks (osakaal 

[20%]); 

- kolmanda taseme hariduse omandanud 30–34 aasta vanuste inimeste täiendav arv, mida 

on tarvis strateegia „Euroopa 2020” 40%lise eesmärgi saavutamiseks (osakaal [12,5%]); 

- haridus- ja koolitussüsteemist varakult lahkunud noorte arv (vanuses 18–24), mis tuleb 

praegusest lahutada, et saavutada strateegia „Euroopa 2020” 10%line eesmärk (osakaal 

[12,5%]); 
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- vahe piirkonna tegeliku SKP (ostujõu pariteetides) ja piirkonna teoreetilise SKP vahel, 

kui piirkonna SKP elaniku kohta oleks sama nagu kõige jõukamas NUTS 2. tasandi 

piirkonnas (osakaal [7,5%]); 

- rahvaarv NUTS 3. tasandi piirkondades, mille rahvastiku tihedus on alla 

[12,5 elaniku/km²] (osakaal [2,5%]). 

 

[Kui see on kohaldatav, lisatakse saadud summale summa, mis saadakse [X–4 euro] suuruse 

lisamakse eraldamisega iga inimese kohta aastas, kohaldades seda rohkem kui 

250 000 elanikuga linnade rahvaarvule.] VÕI [Linnade lisamakseid ei ole.] 

 

Ühtekuuluvusfondi vahendite eraldamise meetod 

 

36. Rahastamise teoreetiline kogusumma saadakse, korrutades keskmise abimäära [X–50] eurot 

elaniku kohta abikõlbliku elanikkonna arvuga. Nimetatud rahastamise teoreetilisest 

kogusummast igale abikõlblikule liikmesriigile antavate eraldiste eelnevalt kindlaks määratud 

summa vastab protsendimäärale, mis põhineb riigi elanikkonnal, pindalal ja riigi jõukusel, 

ning saadakse järgmiste alapunktide rakendamise abil: 

 

i) liikmesriigi rahvaarvu ja pindala aritmeetilise keskmise osakaalu arvutamine kõigi 

abikõlblike liikmesriikide kogu rahvaarvust ja pindalast. Kui aga liikmesriigi osakaal 

kogu rahvaarvust ületab tema osakaalu kogu pindalast teguri võrra, mis on viis või 

suurem, peegeldades äärmiselt suurt rahvastikutihedust, kasutatakse selles alapunktis 

ainult liikmesriigi osakaalu kogu elanikkonnast; 

 

ii) sellisel viisil saadud protsendimäära korrigeeritakse koefitsiendiga, mis moodustab ühe 

kolmandiku protsendimäärast, mille võrra selle liikmesriigi 2008.–2010. aasta 

kogurahvatulu elaniku kohta (ostujõu pariteetides) ületab kõigi abikõlblike 

liikmesriikide keskmist kogurahvatulu elaniku kohta või jääb sellest allapoole 

(keskmine vastab 100%le). 
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37. Selleks et kajastada Euroopa Liiduga 1. mail 2004. aastal või hiljem ühinenud liikmesriikide 

olulisi vajadusi transpordi- ja keskkonna infrastruktuuri valdkonnas, määratakse nende 

Ühtekuuluvusfondi osaks üks kolmandik kogu lõplikust rahalisest eraldisest pärast ülemmäära 

kohaldamist (struktuurifondid koos Ühtekuuluvusfondiga), mis saadakse keskmiselt perioodi 

vältel. 

 

38. [Liikmesriigid, kes vastavad täielikult aastatel 2007–2013 Ühtekuuluvusfondist abi saamise 

tingimustele, kuid kelle nominaalne kogurahvatulu elaniku kohta ületab 90% 27-liikmelise 

ELi keskmisest kogurahvatulust, saavad üleminekuperioodil Ühtekuuluvusfondist eritoetust. 

See üleminekuperioodi toetus on 2014. aastal [X–50] eurot elaniku kohta ja kaotatakse järk-

järgult 2020. aastaks.] 

 

39. Selle metoodika tulemusel saadud arvule kohaldatakse ülemmäärasid. 

 

Euroopa territoriaalse koostöö vahendite eraldamise meetod 

 

40. Liikmesriigi poolt eraldatavad vahendid, mis hõlmavad piiriülest ja riikidevahelist koostööd, 

määratakse iga liikmesriigi piirialade rahvastiku osakaalu ja kogurahvastiku osakaalu 

kaalutud summana. Kaaluteguri määravad piiriülese ja riikidevahelise koostöö vastavad 

osakaalud. Piiriülese ja riikidevahelise koostöö osakaalud on [77,9]% ja [22,1]%. 

 

Äärepoolseimatele, hõredalt asustatud piirkondadele ja saartele vahendite eraldamise meetod 

 

41. Äärepoolseimad piirkonnad ja põhjapoolsed hõredalt asustatud NUTS 2. tasandi piirkonnad 

saavad täiendavat eritoetust, mille suurusjärk on [20–X] eurot elaniku kohta aastas. See 

jaotatakse piirkonna ja liikmesriigi kohta proportsionaalselt nende piirkondade 

kogurahvastikuga. Saarte piirkonna eriomast olukorda on vaja samuti arvesse võtta. 
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Ülemmäärad 

 

42. Tagamaks, et Ühtekuuluvusfondist jaotatakse vahendeid asjakohaselt kõige vähem arenenud 

piirkondadele ja liikmesriikidele, ning vähendamaks elaniku kohta saadava abi suuruse 

erinevust, on liikmesriikidele ülekantavate vahendite maksimummäär [X-2,5]% nende SKPst. 

Ülemmäärasid kohaldatakse aastapõhiselt ning kohaldamise korral vähendatakse nendega 

proportsionaalselt kõiki ülekandeid (välja arvatud ülekanded enam arenenud piirkondadele ja 

ülekanded Euroopa territoriaalse koostöö raames) asjaomastele liikmesriikidele, selleks et 

saavutada ülekannete maksimummäär. [Liikmesriikide puhul, kes ühinesid liiduga enne 

2013. aastat ja kelle keskmine SKP reaalkasv aastatel 2008–2010 oli alla -1,5%, 

suurendatakse ülekannete maksimummäära [X%] võrra, saades ülemmääraks [2,X%]]. 

 

„Ohutusvõrgud” 

 

43. Kõigile piirkondadele, mille SKP elaniku kohta oli aastatel 2007–2013 alla [75%] 25-

liikmelise ELi keskmisest, kuid mille SKP elaniku kohta on üle [75%] 27-liikmelise ELi 

keskmisest, aastatel 2014–2020 eraldatava toetuse miinimumtase võrdub kahaneva 

protsendiga nende varasemast keskmisest soovituslikust aastaeraldisest, mis tehti 

lähenemiseesmärgi alusel; protsendid on komisjon välja arvutanud 2007.–2013. aasta 

mitmeaastase finantsraamistiku raames. Need protsendimäärad on [xx%] 2014. aastal, [xx%] 

2015. aastal, [xx%] 2016. aastal, [xx%] 2017. aastal, [xx%] 2018. aastal, [xx%] 2019. aastal 

ning [xx%] 2020. aastal. Aastatel 2014–2020 moodustab kogutoetus vähemalt [55% – 2/3] 

aastate 2007–2013 toetusest. 
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44. Liikmesriigile tehtava kogueraldise (Ühtekuuluvusfond ja struktuurifondid) miinimummäär 

on [55–X]% aastate 2007–2013 kogueraldisest kõnealusele riigile. Selle nõude täitmiseks 

tehtavat kohandust kohaldatakse proportsionaalselt Ühtekuuluvusfondi ja struktuurifondide 

eraldistele, välja arvatud Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi raames tehtavad eraldised. 

 

Kaasrahastamise määrad 

 

45. Kaasrahastamise määr rakenduskavade iga prioriteetse suuna tasandil majanduskasvu ja 

töökohtade loomisse investeerimise eesmärgi raames ei ole suurem kui: 

 

a) [75–85]% Ühtekuuluvusfondi puhul; 

b) [75–85]% vähem arenenud piirkondade puhul liikmesriikides, mille keskmine SKP 

elaniku kohta aastatel 2007–2009 oli alla [85%] 27-liikmelise ELi keskmisest samal 

perioodil, ning äärepoolseimate piirkondade puhul; 

c) [75–80]% vähem arenenud piirkondade puhul liikmesriikides, millele ei osutatud 

punktis b, kuid mis 1. jaanuari 2014. aasta seisuga on abikõlblikud Ühtekuuluvusfondi 

üleminekukorra alusel; 

d) [75]% vähem arenenud piirkondade puhul muudes liikmesriikides peale punktides b ja c 

osutatute ning kõigi piirkondade puhul, mille SKP elaniku kohta oli aastatel 2007–2013 

alla 75% 25-liikmelise ELi keskmisest vaatlusperioodil, kuid mille SKP elaniku kohta 

on üle 75% 27-liikmelise ELi keskmisest SKPst; 

e) [60]% üleminekupiirkondade puhul, välja arvatud punktis d osutatud piirkonnad; 

f) [50]% enam arenenud piirkondade puhul, välja arvatud punktis d osutatud piirkonnad. 

 

Kaasrahastamise määr rakenduskavade iga prioriteetse suuna tasandil Euroopa territoriaalse 

koostöö eesmärgi raames ei ole suurem kui [75]%. [Programmides, kus osaleb vähemalt üks 

vähem arenenud piirkond, võidakse Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi raames 

kaasrahastamise määra tõsta [85]%ni.] 
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Aluslepingu artiklis 349 määratletud äärepoolseimatele piirkondadele ja NUTS 2. tasandi 

piirkondadele, mis vastavad Austria, Soome ja Rootsi ühinemislepingu protokolli nr 6 

artiklis 2 sätestatud kriteeriumidele, tehtavate täiendavate eraldiste kaasrahastamise määr ei 

ole suurem kui [50]%. 

 

46. Ajutiste eelarveraskustega liikmesriigile tehtavate maksete suurendamine 

 

a) [Kui liikmesriik saab rahalist abi kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 136 

või 143, võib kohaldada ([10] protsendipunkti võrra) kõrgemat kaasrahastamise määra, 

vähendades seeläbi eelarve konsolideerimise ajal survet liikmesriikide eelarvetele, kuid 

säilitades samal ajal ELi poolse rahastamise üldise taseme.] 

VÕI 

 

b) [Selleks et pidada täielikult kinni kaasrahastamise põhimõttest, ei või eelmises lõigus 

esitatud määrasid suurendada, kui liikmesriik saab rahalist abi kooskõlas ELi toimimise 

lepingu artikliga 136 või 143.] 

 

 

TOIDUABI PUUDUST KANNATAVATELE ISIKUTELE 

 

47. [Puudust kannatavatele isikutele mõeldud toiduabi toetus on aastatel 2014–2020 [X–Y] eurot ja 

see lisatakse rubriiki 1b.] 

 

 



 
13620/12 ks,mm/MM/ls 23 
 DQPG  ET 

RUBRIIK 2 „JÄTKUSUUTLIK MAJANDUSKASV: LOODUSVARAD” 

 

48. Ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) eesmärgid on suurendada põllumajanduse tootlikkust 

tehnika arengu edendamise abil ning põllumajandustootmise ratsionaalse arendamise ja 

tootmistegurite, eelkõige tööjõu optimaalse kasutamise tagamise abil; seega tagada 

põllumajandusega tegelevale rahvastikuosale rahuldav elatustase, eelkõige suurendades 

põllumajandusega tegelejate individuaalset sissetulekut, stabiliseerida turge, tagada toodete 

kättesaadavus ja nende jõudmine tarbijateni mõistliku hinnaga. Arvesse tuleks võtta 

põllumajanduse sotsiaalset struktuuri ja erinevate põllumajanduspiirkondade struktuurilisi ja 

looduslikke erinevusi. 

 

49. Arvestades selle taustaga, tuleb reformidega tagada 1) toimiv toidu tootmine, 2) loodusvarade 

jätkusuutlik majandamine ja kliimameetmed ning 3) tasakaalustatud territoriaalne areng. 

Lisaks tuleks ühine põllumajanduspoliitika integreerida põhjalikult strateegia „Euroopa 2020” 

eesmärkidega (eelkõige jätkusuutliku majanduskasvu eesmärgiga) ning järgides samas igati 

ühise põllumajanduspoliitika eesmärke, mis on sätestatud aluslepingus. 

 

50. Kõnealuse põllumajandust, maaelu arengut, kalandust ning keskkonna- ja kliimameetmete 

rahastamisvahendit hõlmava rubriigi kulukohustuste assigneeringud ei ületa järgmist taset: 

 

JÄTKUSUUTLIK MAJANDUSKASV: LOODUSVARAD 

 (miljonit eurot, 2011. aasta hindades) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

X X X X X X X 

millest: turuga seotud kulud ja otsetoetused 

X X X X X X X 
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51. Ajavahemikul 2014–2020 on ühise põllumajanduspoliitika aluseks jätkuvalt kahest sambast 

koosnev struktuur. 

 

- I samba abil makstakse põllumajandustootjatele otsetoetusi ja rahastatakse 

turumeetmeid. Otsetoetusi ja turumeetmeid rahastatakse täielikult ja ainult ELi 

eelarvest, et tagada ühise poliitika kohaldamine kogu ühtse turu lõikes ning kasutada 

ühtset haldus- ja kontrollisüsteemi (IACS). 

 

- ÜPP II samba abil pakutakse teatavaid avalikke keskkonnahüvesid, suurendatakse 

põllumajanduse ja metsandussektori konkurentsivõimet ning edendatakse 

majandustegevuse mitmekesistamist ja elukvaliteeti maapiirkondades, sealhulgas 

konkreetsete probleemidega piirkondades. II samba meetmeid kaasrahastavad 

liikmesriigid vastavalt punktis 61 esitatud sätetele, mis aitab tagada põhieesmärkide 

saavutamist ja suurendab maaelu arengu poliitika võimendavat mõju. 

 

I sammas 

 

Otsetoetuste tase ja ümberjagamise mudel – lähenemise üksikasjad liikmesriikides 

 

52. Selleks, et kohandada rubriigi 2 raames kulude üldist taset, vähendatakse eelarveaastatel 

2015-2020 ELi otsetoetuste keskmist taset hektari kohta [X–Y%] võrra aastas1. Otsetoetusi 

hakatakse liikmesriikide vahel jaotama võrdsemalt – võttes samas arvesse senini esinevaid 

erinevusi [palgatasemetes, ostujõus, põllumajandustööstuse toodangus ja sisendkuludes] –, 

nõrgendades selleks järk-järgult seost varasemate võrdlussummadega ja pidades silmas ühise 

põllumajanduspoliitika ja liidu eelarve üldist konteksti. 

 

                                                 
1 Eesistujariik tunnistab vajadust kaaluda täiendavalt seost otsetoetuste võrdsema jaotuse jaoks 

kasutatava metoodikaga, et võtta arvesse konkreetseid asjaolusid, nagu kõrge lisaväärtusega 
põllumajanduspiirkonnad. 
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Kõik liikmesriigid, kus otsetoetuste tase hektari kohta on alla [90]% ELi keskmisest, 

vähendavad järgmise perioodi jooksul vahet oma praeguse otsetoetuste taseme ja [90]% ELi 

keskmise taseme vahel [ühe kolmandiku] võrra. [Sellist lähenemist rahastavad kõik 

liikmesriigid, [kelle otsetoetuste tase on kõrgem ELi keskmisest, proportsionaalselt sellele, kui 

palju erineb nende makstavate otsetoetuste tase ELi keskmisest tasemest] VÕI [lineaarselt]. See 

protsess viiakse ellu järk-järgult [4] aasta jooksul alates [2015.] kuni [2018.] eelarveaastani. 

 

 

Suurettevõtjatele makstava toetuse ülempiiri kehtestamine 

 

53. [Kehtestatakse ülempiir suurettevõtjatele makstavatele otsetoetustele, võttes seejuures 

nõuetekohaselt arvesse tööhõive küsimusi. Suurettevõtjate toetuste vähendamisest ja ülempiiri 

kehtestamisest saadav tulu peaks jääma liikmesriikidele, kus see tekkis. Toetuste 

vähendamisest ja ülempiiri kehtestamisest saadava tulu kasutamise korda reguleeritakse 

asjaomaste valdkondlike õigusaktidega.] 

VÕI 

[Suurettevõtjatele makstavatele otsetoetustele ei kehtestata ülempiiri.] 

 

Finantsdistsipliini tagamise meetod 

 

54. Tagamaks ÜPP rahastamissummade vastavust mitmeaastases finantsraamistikus kehtestatud 

iga-aastastele ülemmääradele, tuleks säilitada finantsdistsipliini mehhanism, mis on praegu 

ette nähtud määruse 73/2009 artikliga 11 ja mille kohaselt otsetoetuste taset kohandatakse, kui 

prognoosid näitavad, et rubriigi 2 vaheülemmäär asjaomasel eelarveaastal ületatakse, kuid 

ilma 300 000 000 eurose reservita. 
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[Otsetoetuste] keskkonnahoidlikumaks muutmine 

 

55. ÜPP üldist keskkonnasäästlikkust suurendatakse otsetoetuste keskkonnahoidlikumaks 

muutmise abil, kasutades selleks teatavaid kliimat ja keskkonda säästvaid 

põllumajandustavasid, mis määratletakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses, millega 

kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel 

põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad [, ning mida kõik 

põllumajandustootjad peavad järgima], vältides seejuures ebavajaliku halduskoormuse teket. 

[Liikmesriikidele võimaldatakse paindlikkus seoses otsetoetuste keskkonnahoidlikumaks 

muutmise meetmete valikuga.] Nimetatud põllumajandustavade rahastamiseks kasutavad 

liikmesriigid [X–30]% iga-aastasest riiklikust ülemmäärast. 

 

Sammastevaheline paindlikkus 

 

56. Liikmesriigid võivad otsustada kasutada EAFRDst rahastatavate maaelu arengu programmide 

raames võetavate meetmete jaoks lisatoetust kuni [10–X]% oma iga-aastasest riiklikust 

ülemmäärast kalendriaastateks 2014–2019, nagu on sätestatud otsetoetuste määruse II lisas. 

Selle tulemusel ei saa vastavat summat enam otsetoetuste andmiseks kasutada. 

 

57. Liikmesriigid [, kus hektari kohta makstavate otsetoetuste tase on pärast üldeelarve 

vähendamist, järkjärgulist kohaldamist ja ümberjaotamist alla [90%] ELi keskmisest,] võivad 

otsustada kasutada otsetoetusi käsitleva määruse kohasteks otsetoetusteks kuni [5–X]% 

summast, mis on toetusena eraldatud EAFRDst aastatel 2015–2020 rahastatavate maaelu 

arengu programmide raames võetavatele meetmetele. Selle tulemusel ei saa vastavat summat 

enam kasutada maaelu arengu programmi kohaste toetusmeetmete puhul. 
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II sammas 

 

Maaelu arengu toetuse jaotamise põhimõtted 

 

58. Maaelu arengu toetust hakatakse liikmesriikide vahel jaotama objektiivsete kriteeriumide ja 

varasemate tulemuste põhjal, võttes samas arvesse maaelu arengu eesmärke ja pidades silmas 

ühise põllumajanduspoliitika ja liidu eelarve üldist konteksti. 

 

59. Maaelu arengu toetuste kogusumma on [X–Y] eurot. Summade jaotuse aastate kaupa 

määravad kindlaks Euroopa Parlament ja nõukogu. [Üksikutele liikmesriikidele ettenähtud 

summasid korrigeeritakse, et võtta arvesse eespool punktides [53,] 56 ja 57 osutatud sätteid.] 

 

60. Maaelu arenguks ette nähtud kogusumma liikmesriikide vahel jaotamine põhineb 

objektiivsetel kriteeriumidel ja varasematel tulemustel1 ning on järgmine: (lisatakse tabel 

maaelu arendamise toetuse jaotusega liikmesriikide vahel2). 

 

 

                                                 
1 Eesistujariik tunnistab vajadust täiendavalt arutada „varasemate tulemuste” küsimust. 
2 Eesistujariik kutsub komisjoni üles esitama teavet maaelu arendamise toetuse jaotuse kohta 

liikmesriikide vahel. 
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Maaelu arengu toetuse kaasrahastamismäärad 

 

61. Maaelu arengu programmidega kehtestatakse kõigi meetmete suhtes kohaldatav ühtne 

EAFRD toetusmäär. Vajadusel määratletakse eraldi EAFRD panuse määr vähem arenenud 

piirkondadele [, üleminekupiirkondadele] ning äärepoolseimatele piirkondadele ja 

väiksematele Egeuse mere saartele määruse (EMÜ) nr 2019/93 tähenduses. Maksimaalne 

EAFRD toetusmäär on järgmine: 

 

- [75–85]% toetuskõlblikest riiklikest kulutustest vähem arenenud piirkondades, 

äärepoolseimates piirkondades ja väiksematel Egeuse mere saartel määruse (EMÜ) 

nr 2019/93 tähenduses; 

 

- [[75]% toetuskõlblikest riiklikest kulutustest kõigile piirkondadele, kus SKP elaniku 

kohta oli aastatel 2007–2013 alla 75% ELi 25 liikmesriigi keskmisest nimetatud 

ajavahemikul, kuid SKP elaniku kohta on üle 75% ELi 27 liikmesriigi keskmisest 

SKPst]; 

 

- [60]% toetuskõlblikest riiklikest kulutustest muudele kui eelmises taandes nimetatud 

üleminekupiirkondadele]; 

 

- [50–55]% toetuskõlblikest riiklikest kulutustest teistes piirkondades; 

 

- [[75]% meetmete puhul, mis toetavad keskkonnaalaseid ning kliimamuutuste 

leevendamise ja nendega kohanemise eesmärke]; 

 

- 100% summade puhul, mis on I sambast II sambasse üle kantud (vt punkt 57) kui 

lisatoetus maaelu arendamiseks. 
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Minimaalne EAFRD toetusmäär on [20%]. Muud EAFRD maksimaalsed toetusmäärad 

konkreetsete meetmete puhul määratakse kindlaks määruses Euroopa Maaelu Arengu 

Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta. 

 

* * 

* 

 

62. Rubriigi 2 raames ette nähtud rahastamisega toetatakse ka ühist kalanduspoliitikat ja 

integreeritud merenduspoliitikat, eelkõige Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi ning ühise 

kalanduspoliitika rahvusvahelise mõõtme rahastamispaketi abil, ning samuti kliima- ja 

keskkonnaalaseid meetmeid keskkonna ja kliimameetmete programmi (LIFE) abil. 

 

Uus kriisireserv põllumajandussektoris 

 

63. Uus kriisireserv põllumajandussektoris, mis on ette nähtud abi osutamiseks juhul, kui 

põllumajanduslikku tootmist või turustamist mõjutavad suured kriisid, paigutatakse rubriiki 2 

iga-aastase maksimumsummaga [X–Y] eurot. 
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SÄTTED, MIS ON ASJAKOHASED ERFI, ESFI, ÜHTEKUULUVUSFONDI, EARDFI JA 

EMKFI SUHTES 

 

Ühine strateegiline raamistik 

 

64. Struktuuri- ja ühtekuuluvusvahendid ühendatakse ühise strateegilise raamistiku raames 

Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD) ja Euroopa Merendus- ja 

Kalandusfondiga (EMKF), selleks et muuta need vahendid maksimaalselt tulemuslikuks ja 

parandada nii palju kui võimalik nende koostoimet. Selleks tuleb kooskõlas strateegiaga 

„Euroopa 2020” koostada temaatiliste eesmärkide loetelu. 

 

Makromajanduslikud tingimused1 

 

65. Tihedama sideme loomine ühtekuuluvuspoliitika ja liidu majanduse juhtimise vahel tagab, et 

ühise strateegilise raamistiku fondide raames tehtavate kulutuste tulemuslikkust toetab 

usaldusväärne majanduspoliitika ning et ühise strateegilise raamistiku fonde võib vajadusel 

ümber suunata, et lahendada riigi majandusprobleeme. Sel põhjusel kehtestatakse ühise 

strateegilise raamistiku määruses järk-järgulised makromajanduslikud tingimused. 

 

66. Komisjon võib liikmesriigilt nõuda, et see vaataks läbi oma partnerluslepingu ja asjaomased 

programmid ning teeks muudatusettepanekuid, kui on vaja toetada nõukogu soovituste 

rakendamist või maksimeerida ühise strateegilise raamistiku fondide kasvumõju 

liikmesriikides, kes saavad ELilt rahalist abi. Selline nõudmine võidakse esitada selleks, et 

toetada 

                                                 
1 Eesistujariik tunnistab vajadust täiendavalt kaaluda ja arutada makromajanduslike tingimuste 

rakendamise korda.  
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a) majanduspoliitika üldsuuniste kohaseid soovitusi; 

b) tööhõivealaseid soovitusi; 

c) kooskõlas artikli 136 lõikega 1 euroala liikmesriikidele adresseeritud erimeetmed; 

d) soovitusi ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse raames; 

e) soovitusi ülemäärase tasakaalunihke menetluse raames; 

f) liidu toetust keskpika maksebilansi tasakaalustamise süsteemi raames; 

g) liidu toetust finantsstabiilsusmehhanismi raames; 

h) finantsabi Euroopa stabiilsusmehhanismi raames, 

 

67. Kui liikmesriik ei võta tõhusaid meetmed komisjoni nõudmise peale vaadata läbi oma 

partnerlusleping ja asjaomased programmid ning teha muudatusettepanekuid, [võib] 

[komisjon] peatada osa maksetest või kõik maksed. 

 

68. Kui tehakse järeldus, et liikmesriik ei ole võtnud piisavaid meetmeid tulenevalt järgmisest: 

 

a) kooskõlas artikli 136 lõikega 1 euroala liikmesriikidele adresseeritud erimeetmed; 

b) ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlus; 

c) makromajandusliku tasakaalustamatuse menetlus; 

d) programm keskpika maksebilansi tasakaalustamise süsteemi raames; 

e) programm finantsstabiilsusmehhanismi raames; 

f) finantsabi Euroopa stabiilsusmehhanismi raames, 

 

69. [peab] [komisjon] peatama osa või kõik [maksed ja] kulukohustused. 

 

70. Mis tahes peatamise otsused peavad olema proportsionaalsed ja mõjusad, võttes arvesse 

asjaomase liikmesriigi majanduslikku ja sotsiaalset olukorda ning järgides liikmesriikide 

võrdse kohtlemise põhimõtet, eelkõige seoses peatamise mõjuga asjaomase liikmesriigi 

majandusele. 
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71. [peatatud [maksete ja] kulukohustuste summa ei või ületada [x]% SKPst.] 

 

72. Ilma et see piiraks kohustusest vabastamise eeskirjade kohaldamist, tühistab [komisjon] 

peatamised ja vahendid tehakse asjaomasele liikmesriigile uuesti kättesaadavaks niipea, kui 

liikmesriik võtab vajalikud meetmed. 

 

73. Punkt 67 seoses punkti 66 alapunktidega a, b, d ja e ning punkti 68 alapunktidega b ja c ei ole 

kohaldatav Ühendkuningriigi suhtes tulenevalt Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu 

toimimise lepingule lisatud protokollist (nr 15). Vt töökonna 21. oktoobri 2010. aasta aruannet 

„Majanduse juhtimise tugevdamine ELis”. 

 

Tulemusreserv 

 

74. Kõik liikmesriigid loovad majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi jaoks 

riigisisese tulemusreservi, mille suurus on [X]% tema kogueraldisest ning mis suurendab 

keskendatust tulemuslikkusele ja aitab saavutada strateegia „Euroopa 2020” eesmärke. 

Tulemusreservi üksikasjad määratletakse asjakohases sektorit reguleerivas määruses. 

 

Eelrahastamise määrad 

 

75. [Programmi alguses tehtav eelmakse tagab liikmesriigile vahendid, et toetada toetusesaajaid 

programmi rakendamisel juba programmi algusest alates. ERFile, ESFile ja 

Ühtekuuluvusfondile tuleks seega kohaldada järgmisi eelrahastamise määrasid. 

Esialgse eelrahastamise summa tasutakse osamaksetena järgmiselt: 

a) aastal 2014: [X–2]% fondidest rakenduskavale terveks programmitöö perioodiks 

eraldatava toetuse summast; 

b) aastal 2015: [X–1]% fondidest rakenduskavale terveks programmitöö perioodiks 

eraldatava toetuse summast; 

c) aastal 2016: [X–1]% fondidest rakenduskavale terveks programmitöö perioodiks 

eraldatava toetuse summast. 
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Kui rakenduskava võetakse vastu 2015. aastal või hiljem, tasutakse varasemad osamaksed 

vastuvõtmise aastal. 

 

EAFRD ja EMKF puhul on algne eelrahastamine samuti kokku [X–4]%, millest esimene 

osamakse on [X–2]% ja kokku on kuni kolm osamakset.] 

VÕI 

[Aastatel 2014–2016 eelrahastamist ei toimu.] 

 

Muud regulatiivsätted 

 

76. Kõik programmid läbivad kulukohustustest vabastamise menetluse, mis kehtestatakse sellel 

alusel, et kulukohustustest vabastatakse kulukohustusega seotud summad, mis ei ole hõlmatud 

eelrahastamise või maksetaotlusega N+2 perioodi jooksul. [ERFi, ESFi ja Ühtekuuluvusfondi 

poolt toetatavate programmide osas ei kohaldata kohustustest vabastamist 2014. aasta 

eelarvelisele kulukohustusele. Seoses kohustustest vabastamisega lisatakse üks kuuendik 

2014. aasta kulukohustustest ajavahemikus 2015–2020 iga aasta eelarvelistele 

kulukohustustele.] 

 

Hindamine 

 

77. Liikmesriikide poolt juba esitatavate aruannete ning iga-aastase komisjoni eduaruande alusel 

arutab kevadel kokku tulev Euroopa Ülemkogu igal aastal ühtekuuluvuspoliitika rakendamist 

ja tulemusi ning esitab soovitusi sobiva edasise tegevuse kohta. 

 

Käibemaks 

78. 

a) [Käibemaks ei ole ühise strateegilise raamistiku fondidest [ega Ühtekuuluvusfondist 

Euroopa Ühendamise Rahastusse üle kantud X–Y miljardist eurost] toetuse saamiseks 

kõlblik.] 
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VÕI 

b) [Käibemaks ei ole ühise strateegilise raamistiku fondidest [ega Ühtekuuluvusfondist 

Euroopa Ühendamise Rahastusse üle kantud X–Y miljardist eurost] toetuse saamiseks 

kõlblik.] Kuid liikmesriikide puhul, kelle SKP on väiksem kui [90]% ELi keskmisest, on 

käibemaksusummad ühise strateegilise raamistiku fondidest toetuse saamiseks kõlblikud, kui 

need summad ei ole käibemaksualaste siseriiklike õigusnormide kohaselt tagastatavad ning 

need käibemaksusummad maksab kasusaaja, kes ei ole direktiivi 2006/112/EÜ artikli 13 

lõike 1 kohaselt maksukohustuslane, tingimusel et need käibemaksusummad ei ole tekkinud 

seoses infrastruktuuri olemasolu tagamisega.] 

 

VÕI 

 

c) [Liikmesriikide puhul, kelle SKP on väiksem kui [90]% ELi keskmisest, on tagastamatu 

käibemaks ühise strateegilise raamistiku fondidest [ja Ühtekuuluvusfondist 

Euroopa Ühendamise Rahastusse üle kantud X–Y miljardist eurost] antava toetuse 

arvutamisel toetuse saamiseks kõlblik kulu.] 
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RUBRIIK 3 „JULGEOLEK JA KODAKONDSUS” 

 

79. Käesolevasse rubriiki kuuluvad meetmed moodustavad diversifitseeritud programmide kogumi, 

mis on suunatud julgeolekule ja kodanikele juhtudel, kui tegevus liidu tasandil annab 

lisandväärtust. See hõlmab eelkõige meetmeid, mis on seotud varjupaigaõiguse ja rändega, ning 

algatusi välispiiride ja sisejulgeoleku valdkonnas, samuti meetmeid justiitsküsimuste 

valdkonnas. Erilist tähelepanu pööratakse isoleeritud ühiskondadele, kes on vastamisi 

ebaproportsionaalsete rändealaste väljakutsetega. Selle rubriigi meetmetega toetatakse ka tööd 

kodanike osaluse edendamiseks Euroopa Liidus muu hulgas kultuuri, keelelise mitmekesisuse ja 

loomesektori kaudu. Lisaks hõlmab see meetmeid rahvatervise ja tarbijakaitse tugevdamiseks. 

Programmide lihtsustamine tagab tulevikus selle valdkonna meetmete tõhusama ja tõelise 

rakendamise. 

 

80. Käesoleva rubriigi kulukohustuste tase ei ületa1: 

 

RUBRIIK 3 „JULGEOLEK JA KODAKONDSUS” 

(miljonit eurot, 2011. aasta hindades) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

X X X X X X X 

 

 

                                                 
1 Nagu on märgitud saatemärkuste punktis 4, tuleb selle rubriigi, nagu kõikide teiste suhtes, 

kohaldada vähendamisalaseid jõupingutusi. 
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RUBRIIK 4 „GLOBAALNE EUROOPA” 

 

81. Välispoliitika on üks ELi tegevuse tähtsamaid valdkondi ja seda on uues Lissaboni lepingu 

institutsioonilises raamistikus veelgi tugevdatud. Mitmeaastane finantsraamistik peab toetama 

ELi kindlat eesmärki olla rahvusvahelisel areenil aktiivsem osaleja, kellel on nii piirkondlikud 

kui ka globaalsed huvid ja kohustused. Selle rahastamisvahendid tugevdavad ELi koostööd 

partneritega, toetavad eesmärki edendada ELi väärtusi välisriikides, kujundades ELi poliitikat 

suuremate ülemaailmsete probleemide lahendamisel, suurendades ELi arengukoostöö mõju, 

investeerides ELi naabruspoliitikaga hõlmatud riikide pikaajalisse jõukusse ja stabiilsusse, 

toetades ELi laienemisprotsessi, tugevdades Euroopa solidaarsust pärast looduslikke ja 

inimtekkelisi katastroofe, parandades kriiside ennetamist ja lahendamist ning võideldes kliima 

muutumise vastu. Kui see on asjakohane ja olenevalt objektiivsetest kriteeriumidest, 

kohandatakse toetust partneritele nende arenguolukorraga, pühendumusega ja edusammudega 

inimõiguste, demokraatia, õigusriigi ja hea valitsemistava alal. Seda toetatakse rubriigi 4 piires 

suurema paindlikkusega ja tõhusama rakendamisega. 

 

82. Käesoleva rubriigi kulukohustuste tase ei ületa1: 

 

RUBRIIK 4 „GLOBAALNE EUROOPA” 

(miljonit eurot, 2011. aasta hindades) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

X X X X X X X 

 

 

83.  Üks liikmesriikide peaprioriteet peaks olema ELi ametlike kohustuste täitmine, et 2015. aastaks 

ühiselt eraldada 0,7% kogurahvatulust ametlikule arenguabile ja teha sellega otsustav samm 

aastatuhande arengueesmärkideni jõudmiseks. Euroopa Liit peaks seetõttu selle kohustuse osana 

püüdma tagada, et aastatel 2014–2020 loetaks vähemalt 90% tema üldisest välisabist ametlikuks 

arenguabiks vastavalt OECD arenguabikomitee (DAC) poolt kehtestatud praegusele 

määratlusele. 

                                                 
1 Nagu on märgitud saatemärkuste punktis 4, tuleb selle rubriigi, nagu kõikide teiste suhtes, 

kohaldada vähendamisalaseid jõupingutusi. 
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84. Hädaabireserv, mille eesmärk on tagada võime reageerida kiiresti kolmandate riikide 

konkreetsetele ja ettenägematutele abivajadustele (humanitaaroperatsioonid, tsiviilkriisi 

ohjamine ja kodanikukaitse, rändesurve), lisatakse rubriiki 4 ning selle iga-aastane 

maksimumsumma on [X–Y] eurot (2011. aasta hindades). 
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RUBRIIK 5 „HALDUS” 

 

85. Vajadus konsolideerida riikide rahandust lühikeses, keskmises ja pikas perspektiivis nõuab 

riikide valitsustelt erilisi pingutusi, et parandada tõhusust ja tulemuslikkust ning kohaneda 

muutuva majandusolukorraga. Võttes arvesse neid põhilisi asjaolusid ja rida konkreetseid 

tegureid, mis määravad halduskulude taseme ja vajaduse säilitada väga professionaalne ja 

geograafiliselt tasakaalustatud ELi haldus, ei või käesoleva rubriigi kulukohustuste tase 

ületada1: 

 

RUBRIIK 5 „HALDUS” 

(miljonit eurot, 2011. aasta hindades) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

X X X X X X X 

 

 

86. Sellise ülemmäära piires ei või kulutused institutsioonide halduskuludele, välja arvatud 

pensionid ja Euroopa Koolidega seotud kulud) ületada järgmist vaheülemmäära. 

 

Halduskulude vaheülemmäär (v.a pensionid ja Euroopa Koolid) 

(miljonit eurot, 2011. aasta hindades) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

X X X X X X X 

 

 

87. Üldise eelarvekonsolideerimise kontekstis ning tunnistades vajadust teha erilisi jõupingutusi 

säästmiseks vähendavad kõik ELi institutsioonid, asutused ja ametid ning nende juhatused 

ajavahemikul [2013–2017] oma personali [X]% võrra [, et hoida kokku [X] miljonit eurot]. 
 

                                                 
1 Nagu on märgitud saatemärkuste punktis 4, tuleb selle rubriigi, nagu kõikide teiste suhtes, 

kohaldada vähendamisalaseid jõupingutusi. 
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88. Ajavahemikul 2014–2020 tuleks personalieeskirjade reformimise abil tagada täiendav 

kokkuhoid [x] miljonit eurot. Personalieeskirjade reformi raames tegeldakse ka pensionikulude 

arenguga. 

 

89. Ajavahemikul 2014–2020 tuleks kindlustada täiendav kokkuhoid [x] miljonit eurot personaliga 

mitteseotud kuludelt. 

 

90. Punktides 87, 88 ja 89 osutatud kokkuhoid tehakse siduvaks kohustuseks selle lisamisega 

eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitlevasse institutsioonidevahelisse 

kokkuleppesse. 
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HORISONTAALKÜSIMUSED – MITMEAASTASEST FINANTSRAAMISTIKUST VÄLJA 

JÄÄVAD VAHENDID JA PAINDLIKKUS 

 

91. Mitmeaastane finantsraamistik sisaldab reeglina kõiki punkte, millele on ette nähtud ELi 

rahastamine, et tagada läbipaistvus ja asjakohane eelarvedistsipliin. Paindlikkusinstrument, 

solidaarsusfond, Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond ja Euroopa Arengufond 

jäetakse siiski nende eripära tõttu mitmeaastasest finantsraamistikust välja. 

 

92. Liit peab olema võimeline reageerima sisemistele ja välistele erakorralistele asjaoludele. Samas 

tuleb vajadust paindlikkuse järele kaaluda võrreldes eelarvedistsipliini põhimõttega ja ELi 

kulutuste läbipaistvuse põhimõttega, sealhulgas kokkulepitud kulude tasemega. Seetõttu on 

mitmeaastases finantsraamistikus ette nähtud mitmed paindlikkuse tagamise vahendid: 

- rubriigis 2 luuakse uus kriisireserv põllumajandussektoris, et anda toetust juhul, kui 

põllumajanduslikku tootmist või turustamist mõjutab suur kriis; 

- rubriigi 4 puhul tagab hädaabireserv jätkuvalt võime reageerida kiiresti konkreetsetele ja 

ettenägematutele abivajadustele. 

 

Paindlikkusinstrumentidele on iseloomulik, et neid kasutatakse ainult vajaduse korral. 

 

93. [Euroopa Liidu Solidaarsusfondi, mille eesmärk on anda finantsabi katastroofide korral, 

rahastatakse jätkuvalt väljaspool mitmeaastast finantsraamistikku iga-aastase ülemmääraga 

[X-Y] eurot (2011. aasta hindades).] 

 

94. Paindlikkusinstrumenti, mille eesmärk on katta selgelt määratletud ja ettenägematuid kulusid, 

rahastatakse jätkuvalt väljaspool mitmeaastast finantsraamistikku iga-aastase ülemmääraga 

[X-Y] eurot (2011. aasta hindades). 

 

95. [Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi rahastatakse jätkuvalt väljaspool mitmeaastast 

finantsraamistikku iga-aastase ülemmääraga [X–Y] eurot (2011. aasta hindades).] 

 

96. [Ettenägematute kulude reservi ei looda.] 
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97. ELi toetust AKV riikidele on ajaloolistel või õiguslikel põhjustel tavapäraselt rahastatud 

väljaspool ELi eelarvet. Kuigi põhimõtteliselt oleks otstarbekas tuua need kulud ELi eelarvesse, 

jääb Euroopa Arengufond praegu, kui Cotonou lepingu kehtivusaeg lõpeb 2020. aastal, 

2014.-2020. aasta mitmeaastasest finantsraamistikust välja1. Märgitakse, et komisjon kavandab 

Euroopa Arengufondi lisamist eelarvesse alates 2021. aastast. 11. Euroopa Arengufondi 

jaotamispõhimõte on esitatud II lisas. 

 

Rubriigi 5 välised halduskulud 

 

98. [Rubriigi 5 välised halduskulud jäävad ajavahemikul 2014–2020 võrreldes 2013. aastaga 

protsendina mitmeaastasest finantsraamistikust muutumatuks/suurenevad maksimaalselt 

[x]/vähenevad [x]]. 

 

EIB tõhusam ja suurem roll 

 

99. EIB juba toetab märkimisväärselt majanduskasvu edendamist, näiteks andes laenu 

liikmesriikidele, kes muidu ei saaks võimaldada struktuurifondide puhul nõutavat 

kaasrahastamist, või kasutades ühiseid rahastamisvahendeid. EIB rolli tuleks suurendada: 

a) kaasates varases etapis EIB eriteadmised ELi ja EIB kaasrahastatava projekti puhul; 

b) tagades, et EIBd teavitatakse ELi toetust saavatest projektidest; 

c) suurendades tehnilise abi programmide (nt Jaspers) mõju tõhusust. 

 

                                                 
1 Nagu on märgitud saatemärkuste punktis 4, tuleb Euroopa Arengufondi, nagu kõikide teiste 

mitmeaastase finantsraamistiku rubriikide ja sellest raamistikust välja jäävate vahendite suhtes 
kohaldada vähendamisalaseid jõupingutusi. 
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II OSA: TULUD 

 

100. Omavahendite süsteem peaks põhinema üldistel lihtsuse, läbipaistvuse ja võrdsuse 

põhimõtetel. Omavahendite kogusumma, mis eraldatakse liidu eelarvesse, et katta iga-

aastased maksete assigneeringud, ei ületa 1,23% kõikide liikmesriikide summaarsest 

kogurahvatulust. Liidu eelarvesse kantud kulukohustuste täitmisega seotud assigneeringud ei 

ületada 1,29 % kõikide liikmesriikide summaarsest kogurahvatulust. Säilitatakse 

kulukohustuste täitmisega seotud assigneeringute ja makseteks mõeldud assigneeringute 

vaheline korrapärane suhe, et tagada nende omavaheline kokkusobivus. 

 

101. Uus Euroopa Liidu omavahendite süsteem jõustub viimase liikmesriigi poolt selle 

vastuvõtmist käsitleva teate kättesaamisele järgneva kuu esimesel päeval. Uue süsteemi kõiki 

elemente kohaldatakse [tagasiulatuvalt] alates [1. jaanuarist 2014]. 

 

Traditsioonilised omavahendid 

 

102. Traditsiooniliste omavahendite sissenõudmise süsteem jääb samaks. 

[Siiski, alates [1. jaanuarist 2014] jätavad liikmesriigid endale sissenõudmiskuluna [10–25%] 

enda poolt sissenõutud summadest.] 

 

Käibemaksupõhised omavahendid 

 

103. 

a) [Olemasolevad käibemaksupõhised omavahendid kaotatakse praegusel kujul alates 

[1. jaanuarist 2014].] 

 

VÕI 

 

b) [Olemasolevad käibemaksupõhised omavahendid säilitatakse [järgmiste muudatustega: XX].] 
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104.  (kui valitakse võimalus 103 a) 

 

a) [Võetakse kasutusele uued käibemaksupõhised omavahendid, mis arvutatakse liikmesriikide 

poolt sissenõutud kogu käibemaksutulu netosumma osa põhjal. Kohaldatavaks määraks on 

[1%] / [mitte üle 2%] selliste tarnitud kaupade ja osutatud teenuste netoväärtusest, mis on igas 

liikmesriigis maksustatavad hariliku käibemaksumääraga [; aastatel 2014–2020 kohaldatav 

määr on [1%]]. Maksustatavate tarnete väärtuse ühtne ELi keskmine proportsionaalne osa 

kogutarnete väärtusega võrreldes määratakse kindlaks enne mitmeaastase finantsraamistiku 

perioodi algust ja seda kohaldatakse selle kestel.] 

 

VÕI 

 

b) [Uusi käibemaksupõhiseid omavahendeid kasutusele ei võeta.] 

 

Finantstehingute maksul põhinevad omavahendid 

 

105. 

a) [Võetakse kasutusele finantstehingute maksu süsteemil põhinevad uued omavahendid. 

Omavahendite hulka kantavad summad moodustavad osa [kaks kolmandikku] liikmesriikide 

poolt vastavalt asjakohases nõukogu direktiivis kehtestatud finantstehingute maksu 

miinimummääradele sisenõutud summadest[; aastatel 2014–2020 kohaldatavaks osaks 

kehtestatakse [kaks kolmandikku]]. 

 

VÕI 

 

b) [Finantstehingute maksu süsteemil põhinevaid uusi omavahendeid kasutusele ei võeta.] 

 

Muud võimalikud tulevased sissetulekuallikad 

 

106. [Komisjon võib kaaluda muude võimalike tulevaste tuluallikate uurimist, et suurendada 

omavahenditest rahastatavat eelarveosa.] 
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Kogurahvatulul põhinevad omavahendid 

 

107. Meetodit, mille kohaselt kohaldatakse kogurahvatulul põhinevatesse olemasolevatesse 

omavahenditesse liikmesriikide poolt tehtavate sissemaksete kindlaksmääramiseks ühtset määra, 

ei muudeta. 

 

Rakendusmäärus 

 

108. 

a) [ELi toimimise lepingu artikli 311 lõike 4 alusel võetakse nõukogu määruse abil vastu 

rakendusmeetmed, millega kehtestatakse eelkõige [omavahendite suhtes kohaldatavad osad ja 

määrad omavahendeid käsitlevas otsuses kehtestatud piirmäärade ulatuses], [kogurahvatulu 

taseme märkimisväärse muutumise korral kasutatav menetlus] ning [kontrolli ja järelevalvet, 

sealhulgas aruandlusnõudeid käsitlevad sätted].] 

 

VÕI 

 

b) [Rakendusmäärust ei võeta vastu.] 

 

Hilinenud maksetelt saadav intress 

 

109. 

a) [Omavahendite süsteemi tehtavate maksete hilinemise korral kohaldatavate intressimäärade 

arvutamise meetodit (määruse 1150/2000 artikkel 11) ei muudeta.] 

 

VÕI 

 

b) [Hilinenud maksete korral kohaldatav intressimäär arvutatakse jätkuvalt vastavalt määruse 

1150/2000 artiklile 11. Siiski [kaotatakse intressimäära suurendamine 0,25 protsendipunkti 

võrra iga viivitatud kuu kohta] VÕI [seatakse intressimäärale piirmäär, mis on samaväärne 

EKP poolt refinantseerimistehingute suhtes kohaldatava määraga, millele lisandub 

[x] protsendipunkti].] 
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Korrigeerimised 

 

110. 

a) [Kõik olemasolevad korrigeerimismehhanismid Euroopa Liidu praeguses omavahendite 

süsteemis asendatakse alates [1. jaanuarist 2014] ajutiste korrigeerimistega kogurahvatulul 

põhinevate aastaste brutomaksete kindlasummalise vähendamise vormis ajavahemikus [2014–

2020] järgmiste liikmesriikide puhul: 

[- [2500 miljonit] eurot Saksamaa puhul,] 

[- [1050 miljonit] eurot Madalmaade puhul,] 

[- [350 miljonit] eurot Rootsi puhul,] 

[- [3600 miljonit] eurot Ühendkuningriikide puhul.] 

Ühekordseid summasid rahastavad kõik liikmesriigid kogurahvatulu baasmäära alusel] 

 

VÕI 

 

b) [Kõik Euroopa Liidu praeguses omavahendite süsteemis olemasolevad 

korrigeerimismehhanismid kaotatakse täielikult alates [1. jaanuarist 2014]. Uusi 

korrigeerimismehhanisme kasutusele ei võeta.] 

 

VÕI 

 

c) [Euroopa Liidu praeguses omavahendite süsteemis olemasolevaid korrigeerimismehhanisme 

kohaldatakse edasi ka uue omavahendite süsteemi alusel [järgmiste muudatustega: XX].] 
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I LISA 
1. TABEL: MITMEAASTANE FINANTSRAAMISTIK 2014–2020 (EL-28) 

(miljonit eurot, 2011. aasta hindades) 
 

KULUKOHUSTUSTE ASSIGNEERINGUD 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL 
2014-2020 

1a. Konkurentsivõime majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks X X X X X X X X 
millest: Galileo, ITER ja GMES x x x x x x x x 
1b. Majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus X X X X X X X X 
2. Jätkusuutlik majanduskasv: loodusvarad X X X X X X X X 
millest: turuga seotud kulud ja otsetoetused x x x x x x x x 
3. Julgeolek ja kodakondsus X X X X X X X X 
4. Globaalne Euroopa X X X X X X X X 
5. Halduskulud X X X X X X X X 
millest: institutsioonide halduskulud x x x x x x x X 
6. Hüvitised X 0 0 0 0 0 0 X 
KULUKOHUSTUSTE ASSIGNEERINGUD KOKKU X X X X X X X X 
protsendina kogurahvatulust x% x% x% x% x% x% x% x% 
 
MAKSETE ASSIGNEERINGUD KOKKU X X X X X X X X 
protsendina kogurahvatulust x% x% x% x% x% x% x% x% 
Olemasolev varu x% x% x% x% x% x% x% x% 
Omavahendite ülemmäär protsendina kogurahvatulust 1.23% 1.23% 1.23% 1.23% 1.23% 1.23% 1.23% 1.23% 

 
MFRist VÄLJA JÄÄVAD KULUD 
Paindlikkusinstrument X X X X X X X X 
Euroopa Arengufond, AKV riigid X X X X X X X X 
Euroopa Arengufond, ülemeremaad ja -territooriumid X X X X X X X X 
MFRist VÄLJA JÄÄVAD KULUD KOKKU X X X X X X X X 
protsendina kogurahvatulust x% x% x% x% x% x% x% x% 

 
MRFi KULUD + MFRist VÄLJA JÄÄVAD KULUD KOKKU X X X X X X X X 
protsendina kogurahvatulust x% x% x% x% x% x% x% x% 
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2. TABEL: MITMEAASTANE FINANTSRAAMISTIK 2014–2020 (EL-28) 
(miljonit eurot – jooksevhindades, kasutades 2% deflaatorit) 

 
 

KULUKOHUSTUSTE ASSIGNEERINGUD 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL 
2014-2020 

1a. Konkurentsivõime majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks X X X X X X X X 
millest: Galileo, ITER ja GMES x x x x x x x x 
1b. Majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus X X X X X X X X 
2. Jätkusuutlik majanduskasv: loodusvarad X X X X X X X X 
millest: turuga seotud kulud ja otsetoetused x x x x x x x x 
3. Julgeolek ja kodakondsus X X X X X X X X 
4. Globaalne Euroopa X X X X X X X X 
5. Halduskulud X X X X X X X X 
millest: institutsioonide halduskulud x x X x x x x x 
6. Hüvitised X 0 0 0 0 0 0 X 
KULUKOHUSTUSTE ASSIGNEERINGUD KOKKU X X X X X X X X 
protsendina kogurahvatulust x% x% x% x% x% x% x% x% 
 
MAKSETE ASSIGNEERINGUD KOKKU X X X X X X X X 
protsendina kogurahvatulust x% x% x% x% x% x% x% x% 
Olemasolev varu x% x% x% x% x% x% x% x% 
Omavahendite ülemmäär protsendina kogurahvatulust 1.23% 1.23% 1.23% 1.23% 1.23% 1.23% 1.23% 1.23% 

 
MFRist VÄLJA JÄÄVAD KULUD 
Paindlikkusinstrument X X X X X X X X 
Euroopa Arengufond, AKV riigid X X X X X X X X 
Euroopa Arengufond, ülemeremaad ja -territooriumid X X X X X X X X 
MFRist VÄLJA JÄÄVAD KULUD KOKKU X X X X X X X X 
protsendina kogurahvatulust x% x% x% x% x% x% x% x% 

 
MRFi KULUD + MFRist VÄLJA JÄÄVAD KULUD KOKKU X X X X X X X X 
protsendina kogurahvatulust x% x% x% x% x% x% x% x% 
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II lisa 
 
 

11. Euroopa Arengufondi jaotamispõhimõte 
 
 
11. Euroopa Arengufondi jaotamispõhimõte on kas a VÕI b VÕI c: 
 
 
 

 

(a) 
 

Komisjoni 
ettepanek 11. 

Euroopa 
Arengufondi 
jaotamispõhi
mõtte kohta 

(b) 
 

10. Euroopa 
Arengufondi 
jaotamispõhi

mõte 

(c) 
 

2012. aasta 
eelarve 

rahastamine 
kogurahvatulu 

baasmäära alusel 

BE 3,25% 3,53% 2,98% 
BG 0,22% 0,14% 0,30% 
CZ 0,80% 0,51% 1,09% 
DK 1,98% 2,00% 1,97% 
DE 20,58% 20,50% 20,75% 
EE 0,09% 0,05% 0,12% 
IE 0,94% 0,91% 0,97% 
EL 1,51% 1,47% 1,55% 
ES 7,93% 7,85% 8,05% 
FR 17,81% 19,55% 16,15% 
IT 12,53% 12,86% 12,26% 
CY 0,11% 0,09% 0,13% 
LV 0,12% 0,07% 0,16% 
LT 0,18% 0,12% 0,24% 
LU 0,26% 0,27% 0,24% 
HU 0,61% 0,55% 0,68% 
MT 0,04% 0,03% 0,05% 
NL 4,78% 4,85% 4,72% 
AT 2,40% 2,41% 2,40% 
PL 2,01% 1,30% 2,73% 
PT 1,20% 1,15% 1,25% 
RO 0,72% 0,37% 1,07% 
SI 0,22% 0,18% 0,27% 
SK 0,38% 0,21% 0,54% 
FI 1,51% 1,47% 1,56% 
SE 2,94% 2,74% 3,15% 
UK 14,68% 14,82% 14,60% 
HR 0,23%   

 
 


