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OSASTO 4

UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN PALVELUKSESSA OLEVASTA HENKILÖSTÖSTÄ KERTYVÄT TULOT

LUKU  4 0  —   VEROT JA MUUT PIDÄTYKSET
LUKU  4 1  —   MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN
LUKU  4 2  —   MUUT ELÄKEMAKSUT

Momentti
Alamo
mentti

Nimike Varainhoitovuosi 
2014

Varainhoitovuosi 
2013

Varainhoitovuosi 
2012

%
2012/2014

LUKU 4 0

4 0 0 Toimielimen jäsenten, virkamiesten, muun henkilöstön ja eläk
keensaajien palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto 494 991 921 492 377 193 461 576 409,60 93,25

4 0 3 Palveluksessa olevien virkamiesten ja muun henkilöstön pal
koista pidätettävän tilapäisen maksun tuotto p.m. p.m. 58 470,19 —

4 0 4 Palveluksessa olevien virkamiesten ja muun henkilöstön pal
koista pidätettävän erityismaksun tuotto 46 994 080 28 787 102 43 319 775,27 92,18

LUKU 4 0 YHTEENSÄ 541 986 001 521 164 295 504 954 655,06 93,17

LUKU 4 1

4 1 0 Henkilöstön maksut eläkejärjestelmään 289 546 122 327 351 713 306 666 190,32 105,91

4 1 1 Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot 83 762 947 89 171 361 67 965 478,56 81,14

4 1 2 Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien 
virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden eläkemaksut 100 000 100 000 55 407,77 55,41

LUKU 4 1 YHTEENSÄ 373 409 069 416 623 074 374 687 076,65 100,34

LUKU 4 2

4 2 0 Työnantajan eläkemaksut erillisvirastoissa ja kansainvälisissä 
järjestöissä 23 774 384 19 060 344 18 541 927,07 77,99

LUKU 4 2 YHTEENSÄ 23 774 384 19 060 344 18 541 927,07 77,99

Osasto 4 yhteensä 939 169 454 956 847 713 898 183 658,78 95,64
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LUKU  4 0  —  VEROT JA MUUT PIDÄTYKSET

4 0 0  Toimielimen jäsenten, virkamiesten, muun henkilöstön ja eläkkeensaajien palkoista ja korvauksista pidätettävän veron 
tuotto

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

494 991 921 492 377 193 461 576 409,60

Selvitysosa

Näihin tuloihin kuuluvat kaikki palkoista ja palkkioista pidätetyt verot. Palkkoihin ja palkkioihin eivät sisälly etuudet eivätkä 
perhelisät, jotka maksetaan komission jäsenille, virkamiehille, muulle henkilöstölle, sellaisille menotaulukon kunkin osaston 01 
luvussa tarkoitetuille henkilöille, joille maksetaan tehtävien päättymiseen liittyviä korvauksia, sekä eläkkeensaajille.

Tuloarvio sisältää myös Euroopan investointipankkiin, Euroopan keskuspankkiin sekä Euroopan investointirahastoon liittyvät 
määrät.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

Euroopan unionin erioikeuksia ja vapauksia koskeva pöytäkirja ja erityisesti sen 12 artikla.

Neuvoston asetus N:o  422/67/ETY, N:o  5/67/Euratom, annettu 25  päivänä  heinäkuuta 1967, komission puheenjohtajan ja 
jäsenten, unionin tuomioistuimen presidentin, tuomarien, julkisasiamiesten ja kirjaajan, unionin yleisen tuomioistuimen presi
dentin, jäsenten ja kirjaajan sekä Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan palkkajärjeste
lystä (EYVL 187, 8.8.1967, s. 1).

Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY)  N:o  260/68, annettu 29  päivänä  helmikuuta 1968, Euroopan yhteisöille suoritetta
vaan veroon sovellettavien edellytysten ja menettelyn vahvistamisesta (EYVL L 56, 4.3.1968, s. 8).

Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 1860/76, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1976, Euroopan elin- ja työolojen kehit
tämissäätiön henkilöstöä koskevista palvelussuhteen ehdoista (EYVL L 214, 6.8.1976, s. 24).

4 0 3  Palveluksessa olevien virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista pidätettävän tilapäisen maksun tuotto

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

p.m. p.m. 58 470,19

Selvitysosa

Momentille otetaan tulot 30 päivään kesäkuuta 2003 asti sovelletusta tilapäisestä maksusta. Se kattaa näin kaikki sellaiset vielä 
jäljellä olevat tulot, jotka liittyvät palveluksessa olevien komission jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista pidä
tettyyn tilapäiseen maksuun.

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1967&mm=08&jj=08&type=P&nnn=187&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1968&mm=03&jj=04&type=L&nnn=056&pppp=0008&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1976&mm=08&jj=06&type=L&nnn=214&pppp=0024&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


KOMISSIO

LUKU 4 0 — VEROT JA MUUT PIDÄTYKSET (jatkoa)

4 0 3 (jatkoa)

20.2.2014 FI Euroopan unionin virallinen lehti II/15

Oikeusperusta

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 66 a artikla, sellaisina kuin ne olivat voi
massa 15 päivään joulukuuta 2003 asti.

Neuvoston asetus N:o  422/67/ETY, N:o  5/67/Euratom, annettu 25  päivänä  heinäkuuta 1967, komission puheenjohtajan ja 
jäsenten, unionin tuomioistuimen presidentin, tuomarien, julkisasiamiesten ja kirjaajan, unionin yleisen tuomioistuimen presi
dentin, jäsenten ja kirjaajan sekä Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan palkkajärjeste
lystä (EYVL 187, 8.8.1967, s. 1).

4 0 4  Palveluksessa olevien virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista pidätettävän erityismaksun tuotto

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

46 994 080 28 787 102 43 319 775,27

Selvitysosa

Momentille otetaan tuotot erityismaksusta, joka pidätetään palveluksessa olevien virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista 
henkilöstösääntöjen 66 a artiklan mukaisesti.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 66 a artikla.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

Neuvoston asetus N:o  422/67/ETY, N:o  5/67/Euratom, annettu 25  päivänä  heinäkuuta 1967, komission puheenjohtajan ja 
jäsenten, unionin tuomioistuimen presidentin, tuomarien, julkisasiamiesten ja kirjaajan, unionin yleisen tuomioistuimen presi
dentin, jäsenten ja kirjaajan sekä Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan palkkajärjeste
lystä (EYVL 187, 8.8.1967, s. 1).

LUKU  4 1  —  MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN

4 1 0  Henkilöstön maksut eläkejärjestelmään

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

289 546 122 327 351 713 306 666 190,32

Selvitysosa

Momentille otetaan tulot henkilöstön eläkejärjestelmään suorittamista maksuista.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 1860/76, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1976, Euroopan elin- ja työolojen kehit
tämissäätiön henkilöstöä koskevista palvelussuhteen ehdoista (EYVL L 214, 6.8.1976, s. 24).

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1967&mm=08&jj=08&type=P&nnn=187&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1967&mm=08&jj=08&type=P&nnn=187&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1976&mm=08&jj=06&type=L&nnn=214&pppp=0024&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
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4 1 1  Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

83 762 947 89 171 361 67 965 478,56

Selvitysosa

Momentille otetaan tulot unionille suoritetuista maksuista, jotka vastaavat virkamiesten aikaisemmissa työpaikoissa kartutta
mien eläkeoikeuksien vakuutusmatemaattista tai kiinteällä korolla laskettua arvoa.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

4 1 2  Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden eläkemaksut

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

100 000 100 000 55 407,77

Selvitysosa

Henkilökohtaisista syistä virkavapaalla olevat virkamiehet ja muu henkilöstö voivat jatkaa eläkeoikeuksiensa kartuttamista, jos 
he vastaavat myös työnantajan maksuosuudesta.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

LUKU  4 2  —  MUUT ELÄKEMAKSUT

4 2 0  Työnantajan eläkemaksut erillisvirastoissa ja kansainvälisissä järjestöissä

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

23 774 384 19 060 344 18 541 927,07

Selvitysosa

Momentille otetaan tulot erillisvirastojen ja kansainvälisten järjestöjen suorittamista työantajan eläkemaksuista.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.
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OSASTO 5

TOIMIELINTEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT

LUKU  5 0  —   IRTAIMEN (TAVAROIDEN) JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO
LUKU  5 1  —   VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO
LUKU  5 2  —   SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT

Momentti
Alamo
mentti

Nimike Varainhoitovuosi 
2014

Varainhoitovuosi 
2013

Varainhoitovuosi 
2012

%
2012/2014

LUKU 5 0

5 0 0 Irtaimen omaisuuden (tavaroiden) myynnistä kertyvä tuotto

5 0 0 0 Kuljetuskaluston myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoituk
seensa sidotut tulot p.m. p.m. 50 915,01 —

5 0 0 1 Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto – Käyttö
tarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 11 395,11 —

5 0 0 2 Tulot muille toimielimille tai elimille toimitetuista tavaroista ker
tyvästä tuotosta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 1 337 171,81 —

Momentti 5 0 0 yhteensä p.m. p.m. 1 399 481,93 —

5 0 1 Kiinteän omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto p.m. p.m. 360 000,— —

5 0 2 Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä 
tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 1 141 416,60 —

LUKU 5 0 YHTEENSÄ p.m. p.m. 2 900 898,53 —

LUKU 5 1

5 1 0 Irtaimen omaisuuden ja tarvikkeiden vuokrauksesta kertyvä 
tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0,— —

5 1 1 Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta ker
tyvä tuotto ja vuokrauskulujen korvaaminen

5 1 1 0 Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä 
tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 6 597 965,06 —

5 1 1 1 Vuokrauskulujen korvaaminen – Käyttötarkoitukseensa sidotut 
tulot p.m. p.m. 541 973,48 —

Momentti 5 1 1 yhteensä p.m. p.m. 7 139 938,54 —

LUKU 5 1 YHTEENSÄ p.m. p.m. 7 139 938,54 —

LUKU 5 2

5 2 0 Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkiko
rot ja muut toimielimen tileistä maksetut korot 450 000 400 000 9 012 352,54 2 002,75

5 2 1 Komissiolle siirretyt tulot sijoitetuista tai lainatuista varoista 
sekä tuettujen elinten tileiltä kertyneistä pankkikoroista ja 
muista eristä 10 000 000 10 000 000 14 252 759,85 142,53

5 2 2 Ennakkomaksuista kertyneet korot 40 000 000 40 000 000 36 373 677,44 90,93

5 2 3 Erillistileiltä (trust accounts) kertyneet tulot – Käyttötarkoituk
seensa sidotut tulot p.m. p.m. 8 931 169,74 —

LUKU 5 2 YHTEENSÄ 50 450 000 50 400 000 68 569 959,57 135,92
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LUKU  5 5  —   TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA JA URAKOISTA KERTYVÄSTÄ TUOTOSTA
LUKU  5 7  —   TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET
LUKU  5 8  —   SEKALAISET KORVAUKSET
LUKU  5 9  —   MUUT HALLINNOSTA SAATAVAT TULOT

Momentti
Alamo
mentti

Nimike Varainhoitovuosi 
2014

Varainhoitovuosi 
2013

Varainhoitovuosi 
2012

%
2012/2014

LUKU 5 5

5 5 0 Tulot muille toimielimille tai elimille suoritetuista palveluista ja 
urakoista kertyvästä tuotosta, mukaan lukien muiden toimielin
ten tai elinten lukuun maksetut ja näiden korvaamat virkamat
kakulut – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 19 644 470,98 —

5 5 1 Tulot kolmansilta osapuolilta näille tilauksesta suoritetuista 
palveluista ja urakoista – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0,— —

LUKU 5 5 YHTEENSÄ p.m. p.m. 19 644 470,98 —

LUKU 5 7

5 7 0 Tulot aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palaut
tamisesta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 14 329 002,29 —

5 7 1 Määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot, kuten tulot 
rahastoista, avustukset, lahjat ja testamenttilahjoitukset, 
mukaan lukien kunkin toimielimen omat käyttötarkoitukseensa 
sidotut tulot – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0,— —

5 7 2 Toisen toimielimen lukuun maksettujen sosiaalimenojen korva
ukset p.m. p.m. 0,— —

5 7 3 Toimielimen hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut 
ja palautukset – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 148 416 517,26 —

LUKU 5 7 YHTEENSÄ p.m. p.m. 162 745 519,55 —

LUKU 5 8

5 8 0 Vuokrasopimuksista kertyvät tulot – Käyttötarkoitukseensa 
sidotut tulot p.m. p.m. 0,— —

5 8 1 Vakuutuskorvauksista kertyvät tulot – Käyttötarkoitukseensa 
sidotut tulot p.m. p.m. 444 187,91 —

LUKU 5 8 YHTEENSÄ p.m. p.m. 444 187,91 —

LUKU 5 9

5 9 0 Muut hallinnosta saatavat tulot 2 000 000 2 000 000 5 277 107,53 263,86

LUKU 5 9 YHTEENSÄ 2 000 000 2 000 000 5 277 107,53 263,86

Osasto 5 yhteensä 52 450 000 52 400 000 266 722 082,61 508,53
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LUKU  5 0  —  IRTAIMEN (TAVAROIDEN) JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO

5 0 0  Irtaimen omaisuuden (tavaroiden) myynnistä kertyvä tuotto

5 0 0 0  Kuljetuskaluston myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

p.m. p.m. 50 915,01

Selvitysosa

Alamomentille otetaan tulot toimielimelle kuuluvan kuljetuskaluston myynnistä tai vaihtoarvosta. Sille otetaan myös tulot uusit
tavien tai käytöstä poistettavien ajoneuvojen myynnistä, kun niiden kirjanpitoarvo on täysin poistettu.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan a ja b alakohdan mukaan nämä tulot ovat käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, ja 
ne otetaan määrärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen meno on osoitettu.

5 0 0 1  Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

p.m. p.m. 11 395,11

Selvitysosa

Alamomentille otetaan tulot toimielimelle kuuluvan muun irtaimen omaisuuden kuin kuljetuskaluston myynnistä tai vaihtoar
vosta. Sille otetaan myös tulot uusittavien tai käytöstä poistettavien laitteiden, rakennelmien ja aineiden sekä teknisiin ja tieteel
lisiin tarkoituksiin käytettävien laitteiden myynnistä, kun niiden kirjanpitoarvo on täysin poistettu.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan a ja b alakohdan mukaan nämä tulot ovat käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, ja 
ne otetaan määrärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen meno on osoitettu.

5 0 0 2  Tulot muille toimielimille tai elimille toimitetuista tavaroista kertyvästä tuotosta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

p.m. p.m. 1 337 171,81

Selvitysosa

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan e alakohdan mukaan nämä tulot ovat käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, ja ne 
otetaan määrärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen meno on osoitettu.

5 0 1  Kiinteän omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

p.m. p.m. 360 000,—

Selvitysosa

Momentille otetaan tulot toimielimelle kuuluvan kiinteän omaisuuden myynnistä.
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5 0 2  Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

p.m. p.m. 1 141 416,60

Selvitysosa

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan h alakohdan mukaan nämä tulot ovat käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, ja ne 
otetaan määrärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen meno on osoitettu.

Momentti sisältää myös sähköisten julkaisujen myynnistä kertyvät tulot.

LUKU  5 1  —  VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO

5 1 0  Irtaimen omaisuuden ja tarvikkeiden vuokrauksesta kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaan nämä tulot ovat käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, ja ne 
otetaan määrärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen meno on osoitettu.

5 1 1  Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto ja vuokrauskulujen korvaaminen

5 1 1 0  Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

p.m. p.m. 6 597 965,06

Selvitysosa

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaan nämä tulot ovat käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, ja ne 
otetaan määrärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen meno on osoitettu.

5 1 1 1  Vuokrauskulujen korvaaminen – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

p.m. p.m. 541 973,48

Selvitysosa

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaan nämä tulot ovat käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, ja ne 
otetaan määrärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen meno on osoitettu.
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LUKU  5 2  —  SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT

5 2 0  Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut toimielimen tileistä maksetut korot

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

450 000 400 000 9 012 352,54

Selvitysosa

Nämä tulot koskevat ainoastaan komission avistatileille maksettuja pankkikorkoja.

5 2 1  Komissiolle siirretyt tulot sijoitetuista tai lainatuista varoista sekä tuettujen elinten tileiltä kertyneistä pankkikoroista ja 
muista eristä

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

10 000 000 10 000 000 14 252 759,85

Selvitysosa

Momentille otetaan tulot tuettujen elinten palauttamista koroista, jotka nämä ovat saaneet korollisille tileille tallettamistaan 
komission suorittamista ennakkomaksuista. Jos tällaiset ennakkomaksut jäävät käyttämättä, ne on palautettava korkoineen 
komissiolle.

5 2 2  Ennakkomaksuista kertyneet korot

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

40 000 000 40 000 000 36 373 677,44

Selvitysosa

Momentille otetaan tulot ennakkomaksuista kertyneistä koroista.

Nämä tulot voidaan varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan d alakohdan mukaisesti ottaa määrärahoiksi budjettikohtiin, joi
hin ne synnyttänyt alkuperäinen meno on osoitettu.

Talousarviosta suoritettujen ennakkomaksujen korkotuottoja ei makseta unionille, ellei valtuutussopimuksissa, lukuun otta
matta kolmansien maiden tai niiden nimeämien elinten kanssa tehtyjä sopimuksia, toisin määrätä. Tällaisissa tapauksissa korot 
käytetään vastaavan toiminnan tarpeisiin, ne vähennetään varainhoitoasetuksen 23 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan 
c alakohdassa tarkoitetuista maksupyynnöistä tai ne peritään takaisin.

Delegoidussa asetuksessa (EU)  N:o  1268/2012 säädetään lisäksi ennakkomaksuista kertyneitä korkotuottoja koskevasta 
kirjanpidosta.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) ja erityisesti sen 8 artiklan 4 kohta sekä 21 artiklan 3 kohdan d alakohta.

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1268/2012, annettu 29 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellet
tavista varainhoitosäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 soveltamis
säännöistä (EUVL L 362, 31.12.2012, s. 1).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:362:0001:0001:FI:PDF
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5 2 3  Erillistileiltä (trust accounts) kertyneet tulot – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

p.m. p.m. 8 931 169,74

Selvitysosa

Momentille otetaan erillistileiltä (trust accounts) kertyneet korot ja muut tulot.

Erillistilit ovat tilejä, joita unionin ohjelmia hallinnoivat kansainväliset rahoituslaitokset (Euroopan investointirahasto, Euroo
pan investointipankki, Euroopan neuvoston kehityspankki / Kreditanstalt für Wiederaufbau sekä Euroopan jälleenrakennus-
ja  kehityspankki) ylläpitävät unionin puolesta. Unionin näille tileille maksamat varat säilytetään tileillä siihen asti, kunnes ne 
maksetaan tietyn ohjelman piiriin kuuluville tuensaajille, kuten pienille ja keskisuurille yrityksille tai hankkeita unioniin liitty
vissä maissa hallinnoiville laitoksille.

Näiltä unionin ohjelmia varten tarkoitetuilta erillistileiltä kertyneet korot otetaan varainhoitoasetuksen 21  artiklan  4  kohdan 
mukaisesti määrärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) ja erityisesti sen 21 artiklan 4 kohta.

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1268/2012, annettu 29 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellet
tavista varainhoitosäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 soveltamis
säännöistä (EUVL L 362, 31.12.2012, s. 1).

LUKU  5 5  —  TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA JA URAKOISTA KERTYVÄSTÄ TUOTOSTA

5 5 0  Tulot muille toimielimille tai elimille suoritetuista palveluista ja urakoista kertyvästä tuotosta, mukaan lukien muiden toi
mielinten tai elinten lukuun maksetut ja näiden korvaamat virkamatkakulut – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

p.m. p.m. 19 644 470,98

Selvitysosa

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan e alakohdan mukaan nämä tulot ovat käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, ja ne 
otetaan määrärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen meno on osoitettu.

5 5 1  Tulot kolmansilta osapuolilta näille tilauksesta suoritetuista palveluista ja urakoista – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaan nämä tulot ovat käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, ja ne 
otetaan määrärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen meno on osoitettu.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:362:0001:0001:FI:PDF
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LUKU  5 7  —  TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET

5 7 0  Tulot aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

p.m. p.m. 14 329 002,29

Selvitysosa

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaan nämä tulot ovat käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, ja ne 
otetaan määrärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen meno on osoitettu.

5 7 1  Määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot, kuten tulot rahastoista, avustukset, lahjat ja testamenttilahjoitukset, 
mukaan lukien kunkin toimielimen omat käyttötarkoitukseensa sidotut tulot – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaan nämä tulot ovat käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, ja ne 
otetaan määrärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen meno on osoitettu.

5 7 2  Toisen toimielimen lukuun maksettujen sosiaalimenojen korvaukset

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Momentille otetaan toisen toimielimen lukuun maksettujen sosiaalimenojen korvauksista kertyvät tulot.

5 7 3  Toimielimen hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

p.m. p.m. 148 416 517,26

Selvitysosa

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaan nämä tulot ovat käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, ja ne otetaan määrärahoiksi 
budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen meno on osoitettu.

LUKU  5 8  —  SEKALAISET KORVAUKSET

5 8 0  Vuokrasopimuksista kertyvät tulot – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan g alakohdan mukaan nämä tulot ovat käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, ja ne 
otetaan määrärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen meno on osoitettu.
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5 8 1  Vakuutuskorvauksista kertyvät tulot – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

p.m. p.m. 444 187,91

Selvitysosa

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan f alakohdan mukaan nämä tulot ovat käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, ja ne 
otetaan määrärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen meno on osoitettu.

LUKU  5 9  —  MUUT HALLINNOSTA SAATAVAT TULOT

5 9 0  Muut hallinnosta saatavat tulot

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

2 000 000 2 000 000 5 277 107,53

Selvitysosa

Momentille otetaan muut hallinnosta saatavat tulot.
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OSASTO 6

UNIONIN OHJELMIIN JA SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET

LUKU  6 0  —   RAHOITUSOSUUDET UNIONIN OHJELMIIN
LUKU  6 1  —   ERILAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU

Momentti
Alamo
mentti

Nimike Varainhoitovuosi 
2014

Varainhoitovuosi 
2013

Varainhoitovuosi 
2012

%
2012/2014

LUKU 6 0

6 0 1 Tutkimusohjelmat

6 0 1 1 Sveitsin ja Euratomin yhteistyösopimukset hallitun läm
pöydinfuusion ja plasmafysiikan alalla – Käyttötarkoituk
seensa sidotut tulot p.m. p.m. 21 841 488,58 —

6 0 1 2 Euroopan fuusiokehityssopimukset (EFDA) – Käyttötarkoi
tukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 17 388 000,— —

6 0 1 3 Unionin tutkimusohjelmiin liittyvät yhteistyösopimukset kol
mansien maiden kanssa – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 403 389 137,16 —

6 0 1 5 Yhteistyösopimukset kolmansien maiden elinten kanssa 
unionin kannalta tärkeissä tieteellisissä ja teknologisissa 
hankkeissa (Eureka ja muut) – Käyttötarkoitukseensa sidotut 
tulot p.m. p.m. 0,— —

6 0 1 6 Euroopan tieteen ja tekniikan tutkimuksen yhteistyösopi
mukset – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0,— —

Momentti 6 0 1 yhteensä p.m. p.m. 442 618 625,74 —

6 0 2 Muut ohjelmat

6 0 2 1 Sekalaiset tulot, jotka käytetään humanitaariseen apuun – 
Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0,— —

Momentti 6 0 2 yhteensä p.m. p.m. 0,— —

6 0 3 Unionin ja kolmansien maiden väliset assosiaatiosopimuk
set

6 0 3 1 Tulot ehdokasmaiden ja Länsi-Balkanin mahdollisten ehdo
kasmaiden osallistumisesta unionin ohjelmiin – Käyttötarkoi
tukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 242 255 043,26 —

6 0 3 2 Tulot kolmansien maiden osallistumisesta tulliyhteistyösopi
muksiin ehdokasmaita ja Länsi-Balkanin mahdollisia ehdo
kasmaita lukuun ottamatta – Käyttötarkoitukseensa sidotut 
tulot p.m. p.m. 399 942,03 —

6 0 3 3 Kolmansien osapuolten osallistuminen unionin toimiin – 
Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 31 092 007,37 —

Momentti 6 0 3 yhteensä p.m. p.m. 273 746 992,66 —

LUKU 6 0 YHTEENSÄ p.m. p.m. 716 365 618,40 —

LUKU 6 1

6 1 1 Yhden tai useamman valtion puolesta maksettujen meno
jen takaisinmaksu

6 1 1 3 Päätöksen 2003/76/EY 4 artiklassa tarkoitetusta varojen 
sijoittamisesta kertyvät tulot – Käyttötarkoitukseensa sidotut 
tulot p.m. p.m. 61 921 310,65 —

6 1 1 4 Hiili- ja terästutkimusrahaston tutkimusohjelman yhteydessä 
takaisin perityistä varoista kertyvät tulot p.m. p.m. 0,— —

Momentti 6 1 1 yhteensä p.m. p.m. 61 921 310,65 —
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LUKU  6 1  —   ERILAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU (jatkoa)

Momentti
Alamo
mentti

Nimike Varainhoitovuosi 
2014

Varainhoitovuosi 
2013

Varainhoitovuosi 
2012

%
2012/2014

6 1 2 Pyynnöstä ja korvausta vastaan tehdyistä töistä erikseen 
aiheutuneiden menojen takaisinmaksu – Käyttötarkoituk
seensa sidotut tulot p.m. p.m. 2 322,75 —

6 1 4 Hankkeille ja toimille myönnetyn unionin tuen palautus 
niiden osoittautuessa taloudellisesti kannattaviksi

6 1 4 3 Euroopan riskipääomatoimien mukaisesti pienten ja keski
suurten yritysten hyväksi myönnetyn unionin tuen palautus 
– Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0,— —

6 1 4 4 Euroopan aluekehitysrahastosta ja koheesiorahastosta rahoi
tettaviin riskinjakovälineisiin myönnetyn unionin tuen palau
tus – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0,— —

Momentti 6 1 4 yhteensä p.m. p.m. 0,— —

6 1 5 Käyttämättömän unionin tuen palautus

6 1 5 0 Euroopan sosiaalirahastosta, Euroopan aluekehitysrahastosta, 
Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahastosta, kalatalou
den ohjauksen rahoitusvälineestä, koheesiorahastosta, soli
daarisuusrahastosta, ISPA-välineestä, IPA-välineestä, EKTR:stä 
ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta myönnetyn käyttä
mättömän tuen palautus – Käyttötarkoitukseensa sidotut 
tulot p.m. p.m. 108 746 581,17 —

6 1 5 1 Talousarvion tasapainottamiseen tarkoitettujen käyttämättö
mien tukien palautus – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0,— —

6 1 5 2 Käyttämättömän korkotuen palautus – Käyttötarkoitukseensa 
sidotut tulot p.m. p.m. 0,— —

6 1 5 3 Toimielimen tekemiin sopimuksiin liittyvien käyttämättö
mien määrien palautus – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 18 882,18 —

6 1 5 7 Rakennerahastoista, koheesiorahastosta, Euroopan kalatalo
usrahastosta ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta mak
settujen ennakkomaksujen palautukset – 
Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 80 691 610,16 —

6 1 5 8 Erilaisten käyttämättömien unionin tukien palautus – Käyt
tötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 665 623,32 —

Momentti 6 1 5 yhteensä p.m. p.m. 190 122 696,83 —

6 1 6 Kansainvälisen atomienergiajärjestön puolesta maksettu
jen menojen takaisinmaksu – Käyttötarkoitukseensa sido
tut tulot p.m. p.m. 0,— —

6 1 7 Kolmansille maille myönnetyn unionin tuen takaisinmaksu

6 1 7 0 Etelä-Afrikan kanssa tehtävään yhteistyöhön liittyvät palau
tukset – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 414 945,67 —

Momentti 6 1 7 yhteensä p.m. p.m. 414 945,67 —

6 1 8 Elintarvikeavun yhteydessä maksettujen määrien palautus

6 1 8 0 Tarjouskilpailujen voittajien ja tuensaajien maksamat palau
tukset elintarvikeavun yhteydessä liikaa maksetuista määristä 
– Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 258 631,12 —

6 1 8 1 Elintarvikeavun saajien aiheuttamiin lisäkustannuksiin liitty
vät palautukset – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 788 367,25 —

Momentti 6 1 8 yhteensä p.m. p.m. 1 046 998,37 —
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LUKU  6 1  —   ERILAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU (jatkoa)
LUKU  6 2  —   TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUISTA
LUKU  6 3  —   ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET

Momentti
Alamo
mentti

Nimike Varainhoitovuosi 
2014

Varainhoitovuosi 
2013

Varainhoitovuosi 
2012

%
2012/2014

6 1 9 Muut kolmannen osapuolen puolesta maksettujen menojen 
takaisinmaksut

6 1 9 1 Muut kolmannen osapuolen puolesta maksettujen menojen 
takaisinmaksut, jotka perustuvat neuvoston päätökseen 
77/270/Euratom – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 23 893,— —

Momentti 6 1 9 yhteensä p.m. p.m. 23 893,— —

LUKU 6 1 YHTEENSÄ p.m. p.m. 253 532 167,27 —

LUKU 6 2

6 2 0 Lähtöaineiden tai erityisen halkeamiskelpoisten aineiden 
hankkiminen korvausta vastaan (Euroopan atomienergia
yhteisön perustamissopimuksen 6 artiklan b kohta) – Käyt
tötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0,— —

6 2 2 Tulot yhteisen tutkimuskeskuksen kolmansille osapuolille 
korvausta vastaan suorittamista palveluista

6 2 2 1 Suurvuoreaktorin (HFR) käytöstä saatavat tulot, jotka otetaan 
määrärahoiksi – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 7 716 477,47 —

6 2 2 3 Muut määrärahoiksi otettavat tulot palveluista, jotka yhteinen 
tutkimuskeskus on suorittanut kolmansille osapuolille kor
vausta vastaan – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 7 800 567,04 —

6 2 2 4 Tulot komission myöntämistä lisensseistä yhteisen tutkimus
keskuksen unionin tutkimusohjelmien tuloksena syntyville, 
patentilla suojattavissa oleville keksinnöille tai keksinnöille, 
joita ei voida patentoida – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 405 973,22 —

6 2 2 5 Muut tulot yhteisen tutkimuskeskuksen hyväksi – Käyttötar
koitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0,— —

6 2 2 6 Määrärahoiksi otettavat tulot palveluista, jotka yhteinen tut
kimuskeskus on suorittanut komission muille yksiköille kil
pailupohjalta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 60 562 810,73 —

Momentti 6 2 2 yhteensä p.m. p.m. 76 485 828,46 —

6 2 4 Tulot komission myöntämistä lisensseistä unionin tutki
musohjelmien tuloksena syntyville, patentilla suojattavissa 
oleville keksinnöille tai keksinnöille, joita ei voida paten
toida (epäsuora toiminta) – Käyttötarkoitukseensa sidotut 
tulot p.m. p.m. 0,— —

LUKU 6 2 YHTEENSÄ p.m. p.m. 76 485 828,46 —

LUKU 6 3

6 3 0 Euroopan talousalueesta tehtyyn sopimukseen perustuvat 
Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden rahoitusosuu
det – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 249 594 532,— —

6 3 1 Schengenin säännöstöön perustuvat rahoitusosuudet

6 3 1 2 Islannin, Norjan, Sveitsin ja Liechtensteinin kanssa tehtyyn 
sopimukseen perustuvat laajojen tietojärjestelmien kehittämi
seksi suoritettavat rahoitusosuudet – Käyttötarkoitukseensa 
sidotut tulot p.m. p.m. 3 391 696,04 —

6 3 1 3 Schengenin säännöstöön perustuvat muut rahoitusosuudet 
(Islanti, Norja, Sveitsi ja Liechtenstein) – Käyttötarkoituk
seensa sidotut tulot p.m. p.m. 21 018 000,— —

Momentti 6 3 1 yhteensä p.m. p.m. 24 409 696,04 —
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LUKU  6 3  —   ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET (jatkoa)
LUKU  6 5  —   RAHOITUSOIKAISUT
LUKU  6 6  —   MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET

Momentti
Alamo
mentti

Nimike Varainhoitovuosi 
2014

Varainhoitovuosi 
2013

Varainhoitovuosi 
2012

%
2012/2014

6 3 2 Euroopan kehitysrahaston rahoitusosuus yhteisistä hallin
nollisista tukimenoista – Käyttötarkoitukseensa sidotut 
tulot p.m. p.m. 79 408 905,33 —

6 3 3 Eräisiin ulkomaanavun ohjelmiin liittyvät rahoitusosuudet
6 3 3 0 Eräisiin unionin rahoittamiin ja komission jäsenvaltioiden 

puolesta hallinnoimiin ulkomaanavun ohjelmiin liittyvät 
jäsenvaltioiden, niiden valtiolliset elimet mukaan luettuina, 
yhteisöjen tai luonnollisten henkilöiden rahoitusosuudet – 
Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 18 948 230,26 —

6 3 3 1 Eräisiin unionin rahoittamiin ja komission jäsenvaltioiden 
puolesta hallinnoimiin ulkomaanavun ohjelmiin liittyvät kol
mansien maiden, niiden valtiolliset elimet mukaan luettuina, 
yhteisöjen tai luonnollisten henkilöiden rahoitusosuudet – 
Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0,— —

6 3 3 2 Eräisiin unionin rahoittamiin ja komission kansainvälisten 
järjestöjen puolesta hallinnoimiin ulkomaanavun ohjelmiin 
liittyvät kansainvälisten järjestöjen rahoitusosuudet – Käyttö
tarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0,— —

Momentti 6 3 3 yhteensä p.m. p.m. 18 948 230,26 —

6 3 4 Erityisrahastoista ja rahoitusvälineistä saadut rahoitus
osuudet – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

6 3 4 0 Erityisrahastojen rahoitusosuudet komission hallinnointikus
tannuksista – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. —

6 3 4 1 Rahoitusvälineistä saadut rahoitusosuudet – Käyttötarkoituk
seensa sidotut tulot p.m. —

Momentti 6 3 4 yhteensä p.m. p.m. —

LUKU 6 3 YHTEENSÄ p.m. p.m. 372 361 363,63 —

LUKU 6 5

6 5 0 Rahoitusoikaisut
6 5 0 0 EAKR:ään, ESR:ään, EMOTR:n ohjausosastoon, kalatalouden 

ohjauksen rahoitusvälineeseen, koheesiorahastoon, EKTR:ään 
ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoon liittyvät rahoitusoi
kaisut – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 42 874 716,75 —

Momentti 6 5 0 yhteensä p.m. p.m. 42 874 716,75 —

LUKU 6 5 YHTEENSÄ p.m. p.m. 42 874 716,75 —

LUKU 6 6

6 6 0 Muut maksut ja palautukset
6 6 0 0 Muut maksut ja palautukset – Käyttötarkoitukseensa sidotut 

tulot p.m. p.m. 471 123 051,21 —

6 6 0 1 Muut maksut ja palautukset, joita ei sidota tiettyyn käyttötar
koitukseen 60 000 000 60 000 000 30 650 167,73 51,08

Momentti 6 6 0 yhteensä 60 000 000 60 000 000 501 773 218,94 836,29

LUKU 6 6 YHTEENSÄ 60 000 000 60 000 000 501 773 218,94 836,29
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LUKU  6 7  —   EUROOPAN MAATALOUDEN TUKIRAHASTOON JA EUROOPAN MAASEUDUN KEHITTÄMISEN MAATALOUS
RAHASTOON LIITTYVÄT TULOT

Momentti
Alamo
mentti

Nimike Varainhoitovuosi 
2014

Varainhoitovuosi 
2013

Varainhoitovuosi 
2012

%
2012/2014

LUKU 6 7

6 7 0 Euroopan maatalouden tukirahastoon liittyvät tulot

6 7 0 1 Euroopan maatalouden tukirahaston tilien tarkastaminen ja 
hyväksyminen – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 674 797 108,67 —

6 7 0 2 Euroopan maatalouden tukirahastoon liittyvät sääntöjenvas
taisuudet – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 168 572 555,38 —

6 7 0 3 Lisämaksut maidontuottajilta – Käyttötarkoitukseensa sido
tut tulot p.m. p.m. 64 071 461,67 —

Momentti 6 7 0 yhteensä p.m. p.m. 907 441 125,72 —

6 7 1 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoon 
liittyvät tulot

6 7 1 1 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston tilien 
tarkastaminen ja hyväksyminen – Käyttötarkoitukseensa 
sidotut tulot p.m. p.m. 50 156 378,48 —

6 7 1 2 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoon liit
tyvät sääntöjenvastaisuudet – Käyttötarkoitukseensa sidotut 
tulot p.m. p.m. 0,— —

Momentti 6 7 1 yhteensä p.m. p.m. 50 156 378,48 —

LUKU 6 7 YHTEENSÄ p.m. p.m. 957 597 504,20 —

Osasto 6 yhteensä 60 000 000 60 000 000 2 920 990 417,65 4 868,32
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LUKU  6 0  —  RAHOITUSOSUUDET UNIONIN OHJELMIIN

6 0 1  Tutkimusohjelmat

6 0 1 1  Sveitsin ja Euratomin yhteistyösopimukset hallitun lämpöydinfuusion ja plasmafysiikan alalla – Käyttötarkoitukseensa sidotut 
tulot

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

p.m. p.m. 21 841 488,58

Selvitysosa

Alamomentille otetaan tulot Sveitsin ja Euroopan atomienergiayhteisön välisistä yhteistyösopimuksista, erityisesti 14  päi
vänä syyskuuta 1978 tehdystä sopimuksesta.

Nämä tulot otetaan varainhoitoasetuksen 21  artiklan mukaisesti määrärahoiksi tämän pääluokan menotaulukon momen
tille 08 03 50 ja momentille 08 04 50 (epäsuora toiminta) katettavana olevan menon mukaan.

6 0 1 2  Euroopan fuusiokehityssopimukset (EFDA) – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

p.m. p.m. 17 388 000,—

Selvitysosa

Alamomentille otetaan tulot, jotka kertyvät Euroopan atomienergiayhteisön ja 26 assosioidun organisaation tekemien monen
välisten EFDA-sopimusten perusteella.

Nämä tulot otetaan varainhoitoasetuksen 21  artiklan mukaisesti määrärahoiksi tämän pääluokan menotaulukon momen
tille 08 03 50 (epäsuora toiminta) katettavana olevan menon mukaan.

6 0 1 3  Unionin tutkimusohjelmiin liittyvät yhteistyösopimukset kolmansien maiden kanssa – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

p.m. p.m. 403 389 137,16

Selvitysosa

Alamomentille otetaan tulot, jotka saadaan unionin ja kolmansien maiden välisistä yhteistyösopimuksista etenkin silloin, kun 
kyse on maista, jotka osallistuvat Euroopan tiede- ja teknologiayhteistyöhön (COST) liittyäkseen unionin tutkimusohjelmiin.

Tuloilla katetaan kokouskulut, asiantuntijoiden sopimukset ja tutkimusmenot kyseisissä ohjelmissa.

Nämä tulot otetaan varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti määrärahoiksi tämän pääluokan menotaulukon momenteille 
02  04  50, 05  09  50, 06  03  50, 08  02  50, 08  03  50, 08  04  50, 09  04  50, 15  03  50 ja  32  04  50 (epäsuora toiminta) sekä 
momenteille 10 02 50 ja 10 03 50 katettavana olevan menon mukaan.
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Oikeusperusta

Neuvoston päätös 2008/372/EY, tehty 12 päivänä helmikuuta 2008, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Isra
elin valtion välisestä assosiaatiosta tehtyyn Euro–Välimeri-sopimukseen liitettävän pöytäkirjan, joka koskee Euroopan yhteisön 
ja Israelin valtion välistä puitesopimusta Israelin valtion osallistumista yhteisön ohjelmiin säätelevistä yleisistä periaatteista, alle
kirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta (EUVL L 129, 17.5.2008, s. 39).

Neuvoston päätös 2011/28/EU, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Mol
dovan tasavallan välisen kumppanuuden perustamisesta tehtyyn kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävän pöytäkirjan, 
joka koskee Euroopan unionin ja Moldovan tasavallan puitesopimusta Moldovan tasavallan osallistumista unionin ohjelmiin sää
televistä yleisistä periaatteista, tekemisestä (EUVL L 14, 19.1.2011, s. 5).

Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Sveitsin valaliiton välinen kattava tieteellistä ja teknologista yhteis
työtä koskeva sopimus, jonka nojalla Sveitsin valaliitto assosioituu tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaan Horisontti 2020 
(2014–2020) ja tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa Horisontti 2020 täydentävään Euroopan atomienergiayhteisön 
tutkimus- ja koulutusohjelmaan (2014–2018) ja jossa määrätään Sveitsin osallistumisesta ITER-hankkeen (Fusion for Energy) 
toimiin vuosina 2014–2018, on edelleen neuvoteltavana.

Kansainvälinen sopimus, jonka nojalla Israel assosioituu tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaan Horisontti 2020 
(2014–2020), on edelleen neuvoteltavana.

Kansainvälinen sopimus, jonka nojalla Moldova assosioituu tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaan Horisontti 2020 
(2014–2020), on edelleen neuvoteltavana.

Neuvoston päätös Färsaarten kanssa tehtävän tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen allekirjoittamisesta ja 
väliaikaisesta soveltamisesta; Färsaaret assosioituu sopimuksen nojalla tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaan Horisontti 
2020 (2014–2020).

6 0 1 5  Yhteistyösopimukset kolmansien maiden elinten kanssa unionin kannalta tärkeissä tieteellisissä ja teknologisissa hankkeissa 
(Eureka ja muut) – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Alamomentille otetaan tulot, jotka saadaan unionin ja kolmansien maiden elinten välisistä yhteistyösopimuksista unionin kan
nalta tärkeissä tieteellisissä ja teknologisissa hankkeissa (Eureka ja muut).

Nämä tulot otetaan varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti määrärahoiksi tämän pääluokan menotaulukon momenteille 
02 04 50, 05 09 50, 06 03 50, 08 02 50, 09 04 50, 15 03 50 ja 32 04 50 (epäsuora toiminta).

6 0 1 6  Euroopan tieteen ja tekniikan tutkimuksen yhteistyösopimukset – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Alamomentille otetaan tulot valtioilta, jotka osallistuvat Euroopan tieteen ja tekniikan tutkimuksen yhteistyöohjelmaan.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:129:0039:0039:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:014:0005:0005:FI:PDF
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Nämä tulot otetaan varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti määrärahoiksi tämän pääluokan menotaulukon momenteille 
02 04 50, 05 09 50, 06 03 50, 08 02 50, 09 04 50, 15 03 50 ja 32 04 50 (epäsuora toiminta).

Viiteasiakirjat-säädökset

Tieteen ja tekniikan tutkimuksen yhteistyöohjelmaan (COST) osallistuvien Euroopan maiden ministereiden päätöslauselma, alle
kirjoitettu Wienissä 21 päivänä marraskuuta 1991 (EYVL C 333, 24.12.1991, s. 1).

6 0 2  Muut ohjelmat

6 0 2 1  Sekalaiset tulot, jotka käytetään humanitaariseen apuun – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Kolmansien osapuolten mahdollinen osallistuminen humanitaariseen apuun.

Nämä tulot otetaan varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti määrärahoiksi tämän pääluokan menotaulukon osastoon 23.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 1257/96, annettu 20 päivänä kesäkuuta 1996, humanitaarisesta avusta (EYVL L 163, 2.7.1996, s. 1).

6 0 3  Unionin ja kolmansien maiden väliset assosiaatiosopimukset

6 0 3 1  Tulot ehdokasmaiden ja Länsi-Balkanin mahdollisten ehdokasmaiden osallistumisesta unionin ohjelmiin – Käyttötarkoitukseensa 
sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

p.m. p.m. 242 255 043,26

Selvitysosa

Alamomentille otetaan tulot unionin ja jäljempänä lueteltujen maiden assosiaatiosopimuksista maiden osallistuessa unionin 
ohjelmiin. Mahdolliset tulot mailta, jotka ovat jäsenvaltioita, liittyvät jo päättyneisiin toimintoihin.

Nämä tulot otetaan varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti määrärahoiksi rahoittamaan menoja, joihin ne on sidottu.

Viiteasiakirjat-säädökset

Euroopan yhteisön ja Turkin tasavallan välinen puitesopimus yleisperiaatteista, jotka koskevat Turkin tasavallan osallistumista 
yhteisön ohjelmiin (EYVL L 61, 2.3.2002, s. 29).

Euroopan yhteisön ja Albanian tasavallan välinen puitesopimus Albanian tasavallan yhteisön ohjelmiin osallistumista koske
vista yleisperiaatteista (EUVL L 192, 22.7.2005, s. 2).

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1991&mm=12&jj=24&type=C&nnn=333&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1996&mm=07&jj=02&type=L&nnn=163&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:061:0029:0029:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:192:0002:0002:FI:PDF
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Euroopan yhteisön ja Bosnia ja Hertsegovinan välinen puitesopimus Bosnia ja Hertsegovinan yhteisön ohjelmiin osallistumista 
koskevista yleisperiaatteista (EUVL L 192, 22.7.2005, s. 9).

Euroopan yhteisön ja Serbia ja Montenegron välinen puitesopimus Serbia ja Montenegron yhteisön ohjelmiin osallistumista kos
kevista yleisperiaatteista (EUVL L 192, 22.7.2005, s. 29).

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian vakautus- ja assosiaatiosopimuk
seen liitettävä pöytäkirja Euroopan yhteisön ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välisestä entisen Jugoslavian tasaval
lan Makedonian yhteisön ohjelmiin osallistumista koskevista yleisperiaatteista tehdystä puitesopimuksesta (EUVL  L  192, 
22.7.2005, s. 23).

Kirjeenvaihtona tehty sopimus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Montenegron tasavallan väliseen vakautus- ja 
assosiaatiosopimukseen liitetyn, Montenegron osallistumista yhteisön ohjelmiin koskevista yleisperiaatteista tehdyn pöytäkir
jan N:o 8 väliaikaisesta soveltamisesta (EUVL L 43, 19.2.2008, s. 11).

Euroopan unionin ja Kosovon välinen puitesopimus yleisistä periaatteista Kosovon osallistumiselle Euroopan unionin ohjel
miin (COM(2013) 218 final) allekirjoitettaneen pian; allekirjoituksen jälkeen voitaisiin aloittaa neuvottelut kansainvälisestä sopi
muksesta, joka koskee Kosovon osallistumista Horisontti 2020 -puiteohjelmaan.

Eurooppa-sopimuksiin liitetyt lisäpöytäkirjat (228 ja 238 artikla), joissa suunnitellaan unionin ohjelmien avaamista jäsenyyttä 
hakeneille maille.

6 0 3 2  Tulot kolmansien maiden osallistumisesta tulliyhteistyösopimuksiin ehdokasmaita ja Länsi-Balkanin mahdollisia ehdokasmaita 
lukuun ottamatta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

p.m. p.m. 399 942,03

Selvitysosa

Alamomentille otetaan tulliyhteistyösopimuksiin perustuvat kolmansien maiden rahoitusosuudet, jotka liittyvät etenkin Transit-
hankkeeseen sekä tulli- ja muiden tietojen (sähköiseen) siirtoon.

Nämä tulot otetaan varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti määrärahoiksi tämän pääluokan menotaulukon momenteille 
14 03 03, 14 04 01 ja 14 04 02 ja 14 05 03.

Oikeusperusta

Euroopan talousyhteisön, Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan, Islannin tasavallan, Norjan kuningaskunnan, Ruotsin kunin
gaskunnan ja Sveitsin valaliiton välinen yhteistä passitusta koskeva yleissopimus, tehty 20  päivänä  toukokuuta 1987 
(EYVL L 226, 13.8.1987, s. 2).

Neuvoston päätös 2000/305/EY, tehty 30 päivänä maaliskuuta 2000, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton kirjeenvaihtona 
tehtävästä sopimuksesta yhteinen tietoliikenneverkko / yhteinen järjestelmien rajapinta -järjestelmän (CCN/CSI) laajentamisesta 
yhteisestä passitusmenettelystä tehdyn yleissopimuksen puitteissa (EYVL L 102, 27.4.2000, s. 50).

Neuvoston päätös 2000/506/EY, tehty 31 päivänä heinäkuuta 2000, Euroopan yhteisön ja Norjan välillä kirjeenvaihtona teh
tävästä sopimuksesta yhteinen tietoliikenneverkko / yhteinen järjestelmien rajapinta -järjestelmän (CCN/CSI) käytön laajenta
misesta yhteisestä passitusmenettelystä tehdyn yleissopimuksen puitteissa (EYVL L 204, 11.8.2000, s. 35).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:192:0009:0009:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:192:0029:0029:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:192:0023:0023:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:192:0023:0023:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:043:0011:0011:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1987&mm=08&jj=13&type=L&nnn=226&pppp=0002&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:102:0050:0050:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:204:0035:0035:FI:PDF
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Neuvoston päätös, tehty 19  päivänä  maaliskuuta 2001, komission valtuuttamisesta neuvottelemaan Euroopan yhteisön puo
lesta tulliyhteistyöneuvoston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen (allekirjoitettu Brysselissä 15  päivänä  joulukuuta 1950) 
muuttamisesta niin, että Euroopan yhteisöstä voisi tulla kyseisen järjestön jäsen.

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 253/2003/EY, tehty 11 päivänä helmikuuta 2003, yhteisön tullitoimintaa kos
kevan toimintaohjelman (Tulli 2007) hyväksymisestä (EUVL L 36, 12.2.2003, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 624/2007/EY, tehty 23 päivänä toukokuuta 2007, yhteisön tullitoimintaa kos
kevasta toimintaohjelmasta (Tulli 2013) (EUVL L 154, 14.6.2007, s. 25).

6 0 3 3  Kolmansien osapuolten osallistuminen unionin toimiin – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

p.m. p.m. 31 092 007,37

Selvitysosa

Alamomentille otetaan kolmansien osapuolten rahoitusosuudet unionin toimiin.

Nämä tulot otetaan varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti määrärahoiksi rahoittamaan menoja, joihin ne on sidottu.

LUKU  6 1  —  ERILAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU

6 1 1  Yhden tai useamman valtion puolesta maksettujen menojen takaisinmaksu

6 1 1 3  Päätöksen 2003/76/EY 4 artiklassa tarkoitetusta varojen sijoittamisesta kertyvät tulot – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

p.m. p.m. 61 921 310,65

Selvitysosa

Päätöksen 2003/76/EY mukaan komissio on vastuussa niiden Euroopan hiili- ja teräsyhteisön (EHTY) rahoitustoimien loppuun 
saattamisesta, jotka ovat kesken EHTY:n perustamissopimuksen voimassaolon päättyessä.

Mainitun päätöksen 4 artiklan mukaisesti nettotulot käytettävissä olevien varojen sijoittamisesta otetaan tuloina Euroopan unio
nin yleiseen talousarvioon. Tulot sidotaan tutkimushankkeiden rahoittamiseen hiili- ja terästeollisuuteen liittyvillä aloilla. Hank
keet rahoitetaan hiili- ja terästutkimusrahastosta.

Tutkimushankkeiden rahoittamiseen vuonna n + 2 käytettävissä olevat nettotulot merkitään selvitystilassa olevan EHTY:n vuo
den n taseeseen ja selvityksen päätyttyä varoiksi hiili- ja terästutkimusrahaston taseeseen. Tämä rahoitusjärjestely tuli voimaan 
vuonna 2003. Vuoden 2012 tulot käytetään tutkimuksen rahoittamiseen vuonna 2014. Jotta tutkimusrahoituksen määrä vaih
telisi rahoitusmarkkinoiden liikkeiden vuoksi mahdollisimman vähän, tehdään tasauslaskelma. Tutkimuksen rahoittamiseen 
vuonna 2014 käytettävissä olevien nettotulojen määräksi arvioidaan 48 366 250 euroa.

Päätöksen 2003/76/EY 4 artiklan mukaisesti rahaston tuloista 72,8 prosenttia osoitetaan teräsalan tutkimukseen ja 27,2 pro
senttia hiilialan tutkimukseen.

Nämä tulot otetaan varainhoitoasetuksen 21  artiklan ja  181  artiklan  2  kohdan mukaisesti määrärahoiksi tämän pääluokan 
menotaulukon lukuun 08 23.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:036:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:154:0025:0025:FI:PDF


KOMISSIO

LUKU 6 1 — ERILAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU (jatkoa)

6 1 1 (jatkoa)

6 1 1 3 (jatkoa)

20.2.2014 FI Euroopan unionin virallinen lehti II/35

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 2003/76/EY, tehty 1 päivänä helmikuuta 2003, Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, EHTY:n 
perustamissopimuksen voimassaolon päättymisen taloudellisista seurauksista ja hiili- ja terästutkimusrahastosta tehdyn pöytä
kirjan täytäntöönpanon edellyttämistä säännöksistä (EUVL L 29, 5.2.2003, s. 22).

6 1 1 4  Hiili- ja terästutkimusrahaston tutkimusohjelman yhteydessä takaisin perityistä varoista kertyvät tulot

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Päätöksen 2003/76/EY mukaan komissio on vastuussa niiden Euroopan hiili- ja teräsyhteisön rahoitustoimien loppuun saatta
misesta, jotka ovat kesken EHTY:n perustamissopimuksen voimassaolon päättyessä.

Takaisin perityt määrät kirjataan mainitun päätöksen 4 artiklan 5 kohdan mukaisesti ensin selvitystilassa olevan EHTY:n varoi
hin ja selvitystilan päätyttyä hiili- ja terästutkimusrahaston varoihin.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 2003/76/EY, tehty 1 päivänä helmikuuta 2003, Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, EHTY:n 
perustamissopimuksen voimassaolon päättymisen taloudellisista seurauksista ja hiili- ja terästutkimusrahastosta tehdyn pöytä
kirjan täytäntöönpanon edellyttämistä säännöksistä (EUVL L 29, 5.2.2003, s. 22).

6 1 2  Pyynnöstä ja korvausta vastaan tehdyistä töistä erikseen aiheutuneiden menojen takaisinmaksu – Käyttötarkoitukseensa 
sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

p.m. p.m. 2 322,75

Selvitysosa

Nämä tulot otetaan varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti määrärahoiksi rahoittamaan menoja, joihin ne on sidottu.

6 1 4  Hankkeille ja toimille myönnetyn unionin tuen palautus niiden osoittautuessa taloudellisesti kannattaviksi

6 1 4 3  Euroopan riskipääomatoimien mukaisesti pienten ja keskisuurten yritysten hyväksi myönnetyn unionin tuen palautus – Käyt
tötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Alamomentille otetaan tulot taloudellisesti kannattaviksi osoittautuneille hankkeille myönnetyn tuen täysimääräisestä tai osit
taisesta palauttamisesta sekä mahdolliset osuudet sellaisten avustusten tuotoista, jotka on myönnetty osana pienten ja keski
suurten yritysten tukemiseksi toteutettavia Euroopan riskipääomatoimia Venture Consort -välineestä tai Eurotech Capital 
-välineestä.

Nämä tulot otetaan varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti määrärahoiksi rahoittamaan menoja, joihin ne on sidottu.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:029:0022:0022:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:029:0022:0022:FI:PDF
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6 1 4 4  Euroopan aluekehitysrahastosta ja koheesiorahastosta rahoitettaviin riskinjakovälineisiin myönnetyn unionin tuen palautus – 
Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Alamomentille otetaan Euroopan aluekehitysrahastosta ja koheesiorahastosta rahoitettaviin riskinjakovälineisiin myönnetystä 
unionin tuesta takaisin saadut varat ja käyttämättä jääneet määrät.

Nämä tulot otetaan varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti määrärahoiksi rahoittamaan menoja, joihin ne on sidottu.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY)  N:o  1083/2006, annettu 11  päivänä  heinäkuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosi
aalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY)  N:o  1260/1999 kumoamisesta 
(EUVL L 210, 31.7.2006, s. 25) ja erityisesti sen 14 ja 36 a artikla.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitys
rahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri-
ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, kohee
siorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320).

6 1 5  Käyttämättömän unionin tuen palautus

6 1 5 0  Euroopan sosiaalirahastosta, Euroopan aluekehitysrahastosta, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahastosta, kalatalouden 
ohjauksen rahoitusvälineestä, koheesiorahastosta, solidaarisuusrahastosta, ISPA-välineestä, IPA-välineestä, EKTR:stä ja Euroo
pan meri- ja kalatalousrahastosta myönnetyn käyttämättömän tuen palautus – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

p.m. p.m. 108 746 581,17

Selvitysosa

Alamomentille otetaan Euroopan sosiaalirahastosta, Euroopan aluekehitysrahastosta, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukira
hastosta, kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineestä, koheesiorahastosta, solidaarisuusrahastosta, liittymistä edeltävästä raken
nepolitiikan välineestä (ISPA), liittymistä valmistelevasta tukivälineestä (IPA), Euroopan kalatalousrahastosta (EKTR) ja Euroopan 
meri- ja kalatalousrahastosta myönnetyn käyttämättömän tuen palautukset.

Nämä tulot otetaan varainhoitoasetuksen 21  artiklan mukaisesti määrärahoiksi budjettikohtiin, joihin ne synnyttänyt alkupe
räinen meno on osoitettu.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0025:0025:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0320:FI:PDF
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6 1 5 1  Talousarvion tasapainottamiseen tarkoitettujen käyttämättömien tukien palautus – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaan nämä tulot ovat käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, ja ne otetaan määrärahoiksi 
budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen meno on osoitettu.

6 1 5 2  Käyttämättömän korkotuen palautus – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaan nämä tulot ovat käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, ja ne otetaan määrärahoiksi 
budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen meno on osoitettu.

6 1 5 3  Toimielimen tekemiin sopimuksiin liittyvien käyttämättömien määrien palautus – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

p.m. p.m. 18 882,18

Selvitysosa

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaan nämä tulot ovat käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, ja ne otetaan määrärahoiksi 
budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen meno on osoitettu.

6 1 5 7  Rakennerahastoista, koheesiorahastosta, Euroopan kalatalousrahastosta ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta maksettujen 
ennakkomaksujen palautukset – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

p.m. p.m. 80 691 610,16

Selvitysosa

Alamomentille otetaan rakennerahastoista (Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta), koheesiorahastosta, 
Euroopan kalatalousrahastosta (EKTR) ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta maksettujen ennakkomaksujen palautukset.

Nämä määrät otetaan varainhoitoasetuksen 21 ja 177 artiklan mukaisesti määrärahoiksi tämän pääluokan menotaulukon vas
taaviin budjettikohtiin osastoissa 04, 11 ja  13, jotta asianomaiseen tukitoimenpiteeseen rahastoista osoitettava rahoitusosuus 
voitaisiin säilyttää vähentämättömänä.
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Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 1164/94, annettu 16 päivänä toukokuuta 1994, koheesiorahastosta (EYVL L 130, 25.5.1994, s. 1) 
ja erityisesti sen liitteessä II oleva D artikla.

Neuvoston asetus (EY)  N:o  1083/2006, annettu 11  päivänä  heinäkuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosi
aalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä (EUVL  L  210, 31.7.2006, s.  25) ja erityisesti sen 82  artik
lan 2 kohta ja II luku.

Neuvoston asetus (EY)  N:o  1198/2006, annettu 27  päivänä  heinäkuuta 2006, Euroopan kalatalousrahastosta (EUVL  L  223, 
15.8.2006, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17. päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitys
rahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri-
ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, kohee
siorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320).

6 1 5 8  Erilaisten käyttämättömien unionin tukien palautus – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

p.m. p.m. 665 623,32

Selvitysosa

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaan nämä tulot ovat käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, ja ne otetaan määrärahoiksi 
budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen meno on osoitettu.

6 1 6  Kansainvälisen atomienergiajärjestön puolesta maksettujen menojen takaisinmaksu – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Momentille otetaan Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) maksamat palautukset summista, jotka komissio on ennalta 
maksanut järjestön tarkastussopimusten mukaisesti suorittamista tarkastuksista (ks. tämän pääluokan menotaulukon momen
tit 32 05 01 ja 32 05 02).

Nämä tulot otetaan varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti määrärahoiksi rahoittamaan menoja, joihin ne on sidottu.

Viiteasiakirjat-säädökset

Belgian kuningaskunnan, Tanskan kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Irlannin, Italian tasavallan, Luxemburgin suurruh
tinaskunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Euroopan atomienergiayhteisön ja Kansainvälisen atomienergiajärjestön välinen 
sopimus ydinsulkusopimuksen III  artiklan  1 ja  4  kohdan täytäntöönpanosta (EYVL  L  51, 22.2.1978, s.  1) ja erityisesti sen 
15 artikla.

Yhteisön, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Kansainvälisen atomienergiajärjestön välinen kolmikantasopimus.

Yhteisön, Ranskan ja Kansainvälisen atomienergiajärjestön välinen kolmikantasopimus.

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=05&jj=25&type=L&nnn=130&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0025:0025:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:223:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:223:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0320:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1978&mm=02&jj=22&type=L&nnn=051&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
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6 1 7  Kolmansille maille myönnetyn unionin tuen takaisinmaksu

6 1 7 0  Etelä-Afrikan kanssa tehtävään yhteistyöhön liittyvät palautukset – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

p.m. p.m. 414 945,67

Selvitysosa

Etelä-Afrikan kanssa tehtävän kehitysyhteistyön yhteydessä tarjouskilpailujen voittajille tai tuensaajille liikaa maksettujen mää
rien palauttaminen.

Nämä tulot otetaan varainhoitoasetuksen 21  artiklan mukaisesti määrärahoiksi tämän pääluokan menotaulukon alamomen
teille 21 02 05 01 ja 21 02 05 02.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1291/2013, annettu 11  päivänä  joulukuuta 2013, tutkimuksen ja inno
voinnin puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–2020) ja päätöksen N:o  1982/2006/EY kumoamisesta (EUVL  L  347, 
20.12.2013, s. 104).

6 1 8  Elintarvikeavun yhteydessä maksettujen määrien palautus

6 1 8 0  Tarjouskilpailujen voittajien ja tuensaajien maksamat palautukset elintarvikeavun yhteydessä liikaa maksetuista määristä – Käyt
tötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

p.m. p.m. 258 631,12

Selvitysosa

Elintarvikeavun myöntämisedellytyksiä koskevien komission kirjeiden liitteenä olevat rahoitussäännökset sekä tarjouskilpailu
ilmoituksiin sisältyvät ehdot.

Nämä tulot otetaan varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti määrärahoiksi rahoittamaan menoja, joihin ne on sidottu.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 1257/96, annettu 20 päivänä kesäkuuta 1996, humanitaarisesta avusta (EYVL L 163, 2.7.1996, s. 1).

6 1 8 1  Elintarvikeavun saajien aiheuttamiin lisäkustannuksiin liittyvät palautukset – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

p.m. p.m. 788 367,25

Selvitysosa

Komission kirjeiden liitteenä olevat yksityiskohtaiset toimitusehdot, joissa määritellään edellytykset elintarvikeavun 
myöntämiselle.

Nämä tulot otetaan varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti määrärahoiksi rahoittamaan menoja, joihin ne on sidottu.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 1257/96, annettu 20 päivänä kesäkuuta 1996, humanitaarisesta avusta (EYVL L 163, 2.7.1996, s. 1).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0104:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0104:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1996&mm=07&jj=02&type=L&nnn=163&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1996&mm=07&jj=02&type=L&nnn=163&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
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6 1 9  Muut kolmannen osapuolen puolesta maksettujen menojen takaisinmaksut

6 1 9 1  Muut kolmannen osapuolen puolesta maksettujen menojen takaisinmaksut, jotka perustuvat neuvoston päätökseen 
77/270/Euratom – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

p.m. p.m. 23 893,—

Selvitysosa

Nämä tulot otetaan varainhoitoasetuksen 21  artiklan mukaisesti määrärahoiksi tämän pääluokan menotaulukon alamomen
teille 19 06 04 01 ja 22 02 05 01.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY)  N:o  1085/2006, annettu 17  päivänä  heinäkuuta 2006, liittymistä valmistelevasta tukivälineestä 
(EUVL L 210, 31.7.2006, s. 82).

Neuvoston asetus (Euratom) N:o 300/2007, annettu 19 päivänä helmikuuta 2007, välineen perustamisesta ydinturvallisuuteen 
liittyvää yhteistyötä varten (EUVL L 81, 22.3.2007, s. 1).

LUKU  6 2  —  TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUISTA

6 2 0  Lähtöaineiden tai erityisen halkeamiskelpoisten aineiden hankkiminen korvausta vastaan (Euroopan atomienergiayhteisön 
perustamissopimuksen 6 artiklan b kohta) – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Jäsenvaltioiden tutkimusohjelmien toimeenpanoa varten niille korvausta vastaan hankituista lähtöaineista ja erityisen halkeamis
kelpoisista aineista saatavat tulot.

Nämä tulot otetaan varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti määrärahoiksi rahoittamaan menoja, joihin ne on sidottu.

Oikeusperusta

Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimus ja erityisesti sen 6 artiklan b kohta.

6 2 2  Tulot yhteisen tutkimuskeskuksen kolmansille osapuolille korvausta vastaan suorittamista palveluista

6 2 2 1  Suurvuoreaktorin (HFR) käytöstä saatavat tulot, jotka otetaan määrärahoiksi – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

p.m. p.m. 7 716 477,47

Selvitysosa

Alamomentille otetaan yhteisen tutkimuskeskuksen Pettenin laitoksessa sijaitsevasta suurvuoreaktorista (HFR) saatavat tulot.

Lisäksi alamomentille otetaan ulkopuolisten tahojen suorittamat maksut, joiden tarkoituksena on kattaa suurvuoreaktorin toi
minnasta yhteiselle tutkimuskeskukselle aiheutuvat menot.

Nämä tulot otetaan varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti määrärahoiksi tämän pääluokan menotaulukon momenteille 
10 01 05 ja 10 04 04.

Edellisten ohjelmien loppuun saattaminen

Tulot saadaan Belgialta, Ranskalta ja Alankomailta.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0082:0082:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:081:0001:0001:FI:PDF
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6 2 2 3  Muut määrärahoiksi otettavat tulot palveluista, jotka yhteinen tutkimuskeskus on suorittanut kolmansille osapuolille korvausta 
vastaan – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

p.m. p.m. 7 800 567,04

Selvitysosa

Alamomentille otetaan tulot, jotka saadaan henkilöiltä, yrityksiltä ja kansallisilta elimiltä, joille yhteinen tutkimuskeskus suorit
taa palveluita tai töitä korvausta vastaan.

Nämä tulot otetaan varainhoitoasetuksen 21  artiklan ja  183  artiklan  2  kohdan mukaisesti määrärahoiksi tämän pääluokan 
menotaulukon momenteille 10 01 05, 10 02 01, 10 02 51, 10 02 52, 10 03 01, 10 03 51, 10 03 52 ja 10 04 02 kolmansien 
osapuolten kanssa tehdyistä sopimuksista aiheutuvien menojen määrään asti.

6 2 2 4  Tulot komission myöntämistä lisensseistä yhteisen tutkimuskeskuksen unionin tutkimusohjelmien tuloksena syntyville, paten
tilla suojattavissa oleville keksinnöille tai keksinnöille, joita ei voida patentoida – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

p.m. p.m. 405 973,22

Selvitysosa

Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksessa ja erityisesti sen 12 artiklassa annetaan jäsenvaltioille, henkilöille ja yri
tyksille oikeus saada sopivaa korvausta vastaan ei-yksinomainen käyttölupa Euroopan atomienergiayhteisön omistamiin patent
teihin, väliaikaisesti suojattuihin oikeuksiin, hyödyllisyysmalleihin tai patenttihakemuksiin.

Nämä tulot otetaan varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti määrärahoiksi tämän pääluokan menotaulukon momenteille 
10 01 05, 10 04 02 ja 10 04 03 ja lukuihin 10 02 ja 10 03.

Oikeusperusta

Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimus.

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2380/74, annettu 17 päivänä syyskuuta 1974, Euroopan talousyhteisön tutkimusohjelmista saa
tavan tiedon levittämistä koskevista säännöksistä (EYVL L 255, 20.9.1974, s. 1).

6 2 2 5  Muut tulot yhteisen tutkimuskeskuksen hyväksi – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Alamomentille otetaan kolmansien osapuolien avustukset, lahjat ja testamenttilahjoitukset yhteisen tutkimuskeskuksen toimien 
hyväksi.

Tulot otetaan varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti määrärahoiksi tämän pääluokan menotaulukon momentille 10 01 05 
ja lukuihin 10 02, 10 03 ja 10 04.

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1974&mm=09&jj=20&type=L&nnn=255&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
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6 2 2 6  Määrärahoiksi otettavat tulot palveluista, jotka yhteinen tutkimuskeskus on suorittanut komission muille yksiköille kilpailu
pohjalta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

p.m. p.m. 60 562 810,73

Selvitysosa

Alamomentille otetaan tulot komission muilta yksiköiltä, joille yhteinen tutkimuskeskus suorittaa palveluita tai töitä korvausta 
vastaan, sekä TTK-puiteohjelmien toimintoihin osallistumiseen liittyvät tulot.

Nämä tulot otetaan varainhoitoasetuksen 21  artiklan ja  183  artiklan  2  kohdan mukaisesti määrärahoiksi tämän pääluokan 
menotaulukon momenteille 10  01  05, 10  02  01, 10  02  51, 10  02  52, 10  03  01, 10  03  51, 10  03  52 ja  10  04  03 muiden 
komission yksiköiden kanssa tehdyistä sopimuksista aiheutuvien menojen määrään asti.

6 2 4  Tulot komission myöntämistä lisensseistä unionin tutkimusohjelmien tuloksena syntyville, patentilla suojattavissa oleville 
keksinnöille tai keksinnöille, joita ei voida patentoida (epäsuora toiminta) – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksessa ja erityisesti sen 12 artiklassa annetaan jäsenvaltioille, henkilöille ja yri
tyksille oikeus saada sopivaa korvausta vastaan ei-yksinomainen käyttölupa Euroopan atomienergiayhteisön omistamiin patent
teihin, väliaikaisesti suojattuihin oikeuksiin, hyödyllisyysmalleihin tai patenttihakemuksiin.

Nämä tulot otetaan varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti määrärahoiksi rahoittamaan menoja, joihin ne on sidottu.

Oikeusperusta

Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimus.

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2380/74, annettu 17 päivänä syyskuuta 1974, Euroopan talousyhteisön tutkimusohjelmista saa
tavan tiedon levittämistä koskevista säännöksistä (EYVL L 255, 20.9.1974, s. 1).

LUKU  6 3  —  ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET

6 3 0  Euroopan talousalueesta tehtyyn sopimukseen perustuvat Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden rahoitusosuudet – 
Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

p.m. p.m. 249 594 532,—

Selvitysosa

Momentille otetaan Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 määräysten mukaisesti Euroo
pan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden rahoitusosuus, jolla ne osallistuvat tiettyjen unionin toimien rahoitukseen.

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1974&mm=09&jj=20&type=L&nnn=255&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
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Rahoitusosuudet käyvät ilmi tämän pääluokan menotaulukon liitteessä tiedoksi annetusta yhteenvedosta.

Euroopan vapaakauppaliiton jäsenmaiden rahoitusosuudet annetaan komission käyttöön Euroopan talousalueesta tehdyn sopi
muksen pöytäkirjassa N:o 32 olevan 1, 2 ja 3 artiklan määräysten mukaisesti.

Nämä tulot otetaan varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti määrärahoiksi rahoittamaan menoja, joihin ne on sidottu.

Viiteasiakirjat-säädökset

Sopimus Euroopan talousalueesta (EYVL L 1, 3.1.1994, s. 3).

6 3 1  Schengenin säännöstöön perustuvat rahoitusosuudet

6 3 1 2  Islannin, Norjan, Sveitsin ja Liechtensteinin kanssa tehtyyn sopimukseen perustuvat laajojen tietojärjestelmien kehittämiseksi 
suoritettavat rahoitusosuudet – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

p.m. p.m. 3 391 696,04

Selvitysosa

Nämä tulot otetaan varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti määrärahoiksi tämän pääluokan menotaulukon momenteille 
18 02 07, 18 02 08, 18 02 09 ja 18 03 03.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 1999/437/EY, tehty 17 päivänä toukokuuta 1999, tietyistä Euroopan unionin neuvoston, Islannin tasavallan 
ja Norjan kuningaskunnan välillä näiden kahden valtion osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, sovelta
miseen ja kehittämiseen tehdyn sopimuksen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä (EYVL L 176, 10.7.1999, s. 31).

Neuvoston päätös 1999/439/EY, tehty 17  päivänä  toukokuuta 1999, sopimuksen tekemisestä Islannin tasavallan ja Norjan 
kuningaskunnan kanssa niiden osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen 
(EYVL L 176, 10.7.1999, s. 35).

Neuvoston asetus (EY) N:o 2725/2000, annettu 11 päivänä joulukuuta 2000, Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjäl
kien vertailua varten Dublinin yleissopimuksen tehokkaaksi soveltamiseksi (EYVL L 316, 15.12.2000, s. 1).

Neuvoston päätös 2001/258/EY, tehty 15  päivänä  maaliskuuta 2001, Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan 
kuningaskunnan välisen, niitä perusteita ja menettelyjä koskevan sopimuksen tekemisestä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai 
Islannissa tai Norjassa jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio (EYVL  L  93, 3.4.2001, s.  38), ja eri
tyisesti kyseisen sopimuksen 9 artikla.

Neuvoston päätös 2001/886/YOS, tehty 6  päivänä  joulukuuta 2001, toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) 
kehittämisestä (EYVL L 328, 13.12.2001, s. 1).

Neuvoston asetus (EY)  N:o  2424/2001, annettu 6  päivänä  joulukuuta 2001, toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän 
(SIS II) kehittämisestä (EYVL L 328, 13.12.2001, s. 4).

Neuvoston asetus (EY)  N:o  343/2003, annettu 18  päivänä  helmikuuta 2003, niiden perusteiden ja menettelyjen vahvistami
sesta, joiden mukaisesti määritetään kolmannen maan kansalaisen johonkin jäsenvaltioon jättämän turvapaikkahakemuksen 
käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio (EUVL L 50, 25.2.2003, s. 1).

Komission asetus (EY) N:o 1560/2003, annettu 2 päivänä syyskuuta 2003, niiden perusteiden ja menettelyjen vahvistamisesta, 
joiden mukaisesti määritetään kolmannen maan kansalaisen johonkin jäsenvaltioon jättämän turvapaikkahakemuksen käsitte
lystä vastuussa oleva jäsenvaltio, annetun neuvoston asetuksen (EY)  N:o  343/2003 soveltamista koskevista säännöistä 
(EUVL L 222, 5.9.2003, s. 3).

Neuvoston päätös 2004/512/EY, tehty 8 päivänä kesäkuuta 2004, viisumitietojärjestelmän (VIS) perustamisesta (EUVL L 213, 
15.6.2004, s. 5).

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=01&jj=03&type=L&nnn=001&pppp=0003&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:176:0031:0031:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:176:0035:0035:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:316:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:093:0038:0038:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:328:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:328:0004:0004:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:050:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:222:0003:0003:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:213:0005:0005:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:213:0005:0005:FI:PDF
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Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1986/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, ajoneuvojen rekisteröin
titodistusten myöntämisestä vastaavien jäsenvaltioiden yksiköiden pääsyn sallimisesta toisen sukupolven Schengenin tietojär
jestelmään (SIS II) (EUVL L 381, 28.12.2006, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY)  N:o  1987/2006, annettu 20  päivänä  joulukuuta 2006, toisen sukupolven 
Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä (EUVL L 381, 28.12.2006, s. 4).

Neuvoston päätös 2007/533/YOS, tehty 12  päivänä  kesäkuuta 2007, toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) 
perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä (EUVL L 205, 7.8.2007, s. 63).

Neuvoston päätös 2008/146/EY, tehty 28 päivänä tammikuuta 2008, Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin vala
liiton välisen, Sveitsin valaliiton osallistumista Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen kos
kevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (EUVL L 53, 27.2.2008, s. 1).

Neuvoston päätös 2008/147/EY, tehty 28 päivänä tammikuuta 2008, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä niitä perus
teita ja menettelyitä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Sveitsissä jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva val
tio, koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (EUVL L 53, 27.2.2008, s. 3).

Neuvoston päätös 2008/149/EY, tehty 28 päivänä tammikuuta 2008, Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin vala
liiton välisen, Sveitsin valaliiton osallistumista Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen kos
kevan sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (EUVL L 53, 27.2.2008, s. 50).

Neuvoston päätös 2008/633/YOS, tehty 23  päivänä  kesäkuuta 2008, jäsenvaltioiden nimeämien viranomaisten ja Europolin 
pääsystä tekemään hakuja viisumitietojärjestelmästä (VIS) terrorismirikosten ja muiden vakavien rikosten torjumiseksi, havait
semiseksi ja tutkimiseksi (EUVL L 218, 13.8.2008, s. 129).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 767/2008, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2008, viisumitietojärjestelmästä 
(VIS) ja lyhytaikaista oleskelua varten myönnettäviä viisumeja koskevasta jäsenvaltioiden välisestä tietojenvaihdosta (VIS-asetus) 
(EUVL L 218, 13.8.2008, s. 60).

Neuvoston asetus (EY) N:o 1104/2008, annettu 24 päivänä lokakuuta 2008, siirtymisestä Schengenin tietojärjestelmästä (SIS 1+) 
toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmään (SIS II) (EUVL L 299, 8.11.2008, s. 1).

Neuvoston päätös 2008/839/YOS, tehty 24 päivänä lokakuuta 2008, siirtymisestä Schengenin tietojärjestelmästä (SIS 1+) toi
sen sukupolven Schengenin tietojärjestelmään (SIS II) (EUVL L 299, 8.11.2008, s. 43).

Neuvoston päätös 2011/349/EU, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2011, Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan 
unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen, joka koskee Sveitsin valaliiton osallistumista Scheng
enin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen, Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton 
ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välillä tehtävän pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta, erityisesti rikosasioita 
koskevan oikeudellisen yhteistyön ja poliisiyhteistyön osalta (EUVL L 160, 18.6.2011, s. 1).

Neuvoston päätös 2011/350/EU, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2011, Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan 
unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen, joka koskee Sveitsin valaliiton osallistumista Scheng
enin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen, Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton 
ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välillä tehtävän pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta, siltä osin kuin kyse on 
tarkastusten poistamisesta sisärajoilta ja henkilöiden liikkumisesta rajojen yli (EUVL L 160, 18.6.2011, s. 19).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1077/2011, annettu 25 päivänä  lokakuuta 2011, vapauden, turvallisuu
den ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston perus
tamisesta (EUVL L 286, 1.11.2011, s. 1).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:381:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:381:0004:0004:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:205:0063:0063:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:053:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:053:0003:0003:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:053:0050:0050:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:218:0129:0129:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:218:0060:0060:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:299:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:299:0043:0043:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:160:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:160:0019:0019:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:286:0001:0001:FI:PDF
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6 3 1 3  Schengenin säännöstöön perustuvat muut rahoitusosuudet (Islanti, Norja, Sveitsi ja Liechtenstein) – Käyttötarkoitukseensa sido
tut tulot

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

p.m. p.m. 21 018 000,—

Selvitysosa

Nämä tulot otetaan varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti määrärahoiksi tämän pääluokan menotaulukon momenteille 
18 02 51 ja 18 03 02.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 1999/437/EY, tehty 17 päivänä toukokuuta 1999, tietyistä Euroopan unionin neuvoston, Islannin tasavallan 
ja Norjan kuningaskunnan välillä näiden kahden valtion osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, sovelta
miseen ja kehittämiseen tehdyn sopimuksen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä (EYVL L 176, 10.7.1999, s. 31).

Neuvoston päätös 1999/439/EY, tehty 17  päivänä  toukokuuta 1999, sopimuksen tekemisestä Islannin tasavallan ja Norjan 
kuningaskunnan kanssa niiden osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen 
(EYVL L 176, 10.7.1999, s. 35).

Neuvoston päätös 2001/258/EY, tehty 15  päivänä  maaliskuuta 2001, Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan 
kuningaskunnan välisen, niitä perusteita ja menettelyjä koskevan sopimuksen tekemisestä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai 
Islannissa tai Norjassa jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio (EYVL  L  93, 3.4.2001, s.  38), ja eri
tyisesti kyseisen sopimuksen 9 artikla.

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 574/2007/EY, tehty 23 päivänä  toukokuuta 2007, ulkorajarahaston perusta
misesta vuosiksi 2007–2013 osana yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevaa yleisohjelmaa (EUVL  L  144, 
6.6.2007, s. 22).

Neuvoston päätös 2008/146/EY, tehty 28 päivänä tammikuuta 2008, Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin vala
liiton välisen, Sveitsin valaliiton osallistumista Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen kos
kevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (EUVL L 53, 27.2.2008, s. 1).

Neuvoston päätös 2008/147/EY, tehty 28 päivänä tammikuuta 2008, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä niitä perus
teita ja menettelyitä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Sveitsissä jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva val
tio, koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (EUVL L 53, 27.2.2008, s. 3).

Neuvoston päätös 2008/149/EY, tehty 28 päivänä tammikuuta 2008, Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin vala
liiton välisen, Sveitsin valaliiton osallistumista Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen kos
kevan sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (EUVL L 53, 27.2.2008, s. 50).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 439/2010, annettu 19 päivänä toukokuuta 2010, Euroopan turvapaikka-
asioiden tukiviraston perustamisesta (EUVL L 132, 29.5.2010, s. 11).

Neuvoston päätös 2011/305/EY, annettu 21 päivänä maaliskuuta 2011, vuosiksi 2007–2013 perustetun ulkorajarahaston täy
dentäviä sääntöjä koskevan Euroopan yhteisön ja Islannin tasavallan, Norjan kuningaskunnan, Sveitsin valaliiton ja Liechten
steinin ruhtinaskunnan sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (EUVL L 137, 25.5.2011, s. 1).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:176:0031:0031:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:176:0035:0035:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:093:0038:0038:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:144:0022:0022:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:144:0022:0022:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:053:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:053:0003:0003:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:053:0050:0050:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:132:0011:0011:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:137:0001:0001:FI:PDF
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Neuvoston päätös 2011/349/EU, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2011, Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan 
unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen, joka koskee Sveitsin valaliiton osallistumista Scheng
enin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen, Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton 
ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välillä tehtävän pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta, erityisesti rikosasioita 
koskevan oikeudellisen yhteistyön ja poliisiyhteistyön osalta (EUVL L 160, 18.6.2011, s. 1).

Neuvoston päätös 2011/350/EU, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2011, Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan 
unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen, joka koskee Sveitsin valaliiton osallistumista Scheng
enin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen, Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton 
ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välillä tehtävän pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta, siltä osin kuin kyse on 
tarkastusten poistamisesta sisärajoilta ja henkilöiden liikkumisesta rajojen yli (EUVL L 160, 18.6.2011, s. 19).

Neuvoston päätös 2012/192/EU, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan unionin sekä Islannin tasavallan, Liechten
steinin ruhtinaskunnan, Norjan kuningaskunnan ja Sveitsin valaliiton välillä näiden valtioiden osallistumisesta niiden komite
oiden työskentelyyn, jotka avustavat Euroopan komissiota tämän käyttäessä Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, 
soveltamiseen ja kehittämiseen liittyvää toimeenpanovaltaansa, tehdyn järjestelyasiakirjan allekirjoittamisesta unionin puolesta 
(EUVL L 103, 13.4.2012, s. 1).

Neuvoston päätös 2012/193/EU, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2012, Euroopan unionin sekä Islannin tasavallan, Liechten
steinin ruhtinaskunnan, Norjan kuningaskunnan ja Sveitsin valaliiton välillä näiden valtioiden osallistumisesta niiden komite
oiden työskentelyyn, jotka avustavat Euroopan komissiota tämän käyttäessä Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, 
soveltamiseen ja kehittämiseen liittyvää toimeenpanovaltaansa, tehdyn järjestelyasiakirjan tekemisestä unionin puolesta 
(EUVL L 103, 13.4.2012, s. 3).

Neuvoston asetus (EU)  N:o  1053/2013, annettu 7  päivänä  lokakuuta 2013, arviointi- ja valvontamekanismin perustamisesta 
Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamista varten ja toimeenpanevan komitean 16 päivänä syyskuuta 1998 pysyvän 
Schengenin arviointi- ja soveltamiskomitean perustamisesta tekemän päätöksen kumoamisesta (EUVL L 295, 6.11.2013, s. 27).

6 3 2  Euroopan kehitysrahaston rahoitusosuus yhteisistä hallinnollisista tukimenoista – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

p.m. p.m. 79 408 905,33

Selvitysosa

Tulot, jotka mahdollisesti saadaan Euroopan kehitysrahaston (EKR) rahoitusosuudesta tukitoimenpiteiden kustannuksiin, ote
taan varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti määrärahoiksi tämän pääluokan menotaulukon alamomentille 21 01 04 10.

Viiteasiakirjat-säädökset

Neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien sisäinen sopimus vuosia 2008–2013 koskevaan monivuo
tiseen rahoituskehykseen perustuvan yhteisön avun rahoituksesta AKT–EY-kumppanuussopimuksen mukaisesti sekä rahoitus
tuen myöntämisestä EY:n perustamissopimuksen neljännessä osassa tarkoitetuille merentakaisille maille ja alueille (EUVL L 247, 
9.9.2006, s. 32).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:160:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:160:0019:0019:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:103:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:103:0003:0003:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:295:0027:0027:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:247:0032:0032:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:247:0032:0032:FI:PDF
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6 3 3  Eräisiin ulkomaanavun ohjelmiin liittyvät rahoitusosuudet

6 3 3 0  Eräisiin unionin rahoittamiin ja komission jäsenvaltioiden puolesta hallinnoimiin ulkomaanavun ohjelmiin liittyvät jäsenvalti
oiden, niiden valtiolliset elimet mukaan luettuina, yhteisöjen tai luonnollisten henkilöiden rahoitusosuudet – Käyttötarkoituk
seensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

p.m. p.m. 18 948 230,26

Selvitysosa

Alamomentille otetaan jäsenvaltioiden, niiden valtiolliset elimet mukaan luettuina, yhteisöjen tai luonnollisten henkilöiden rahoi
tusosuudet, jotka liittyvät eräisiin unionin rahoittamiin ja komission jäsenvaltioiden puolesta hallinnoimiin ulkomaanavun 
ohjelmiin.

Nämä tulot otetaan varainhoitoasetuksen 21  artiklan  2  kohdan b alakohdan mukaisesti määrärahoiksi rahoittamaan menoja, 
joihin ne on sidottu.

6 3 3 1  Eräisiin unionin rahoittamiin ja komission jäsenvaltioiden puolesta hallinnoimiin ulkomaanavun ohjelmiin liittyvät kolmansien 
maiden, niiden valtiolliset elimet mukaan luettuina, yhteisöjen tai luonnollisten henkilöiden rahoitusosuudet – Käyttötarkoituk
seensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Alamomentille otetaan kolmansien maiden, niiden valtiolliset elimet mukaan luettuina, yhteisöjen tai luonnollisten henkilöiden 
rahoitusosuudet, jotka liittyvät eräisiin unionin rahoittamiin ja komission jäsenvaltioiden puolesta hallinnoimiin ulkomaanavun 
ohjelmiin.

Nämä tulot otetaan varainhoitoasetuksen 21  artiklan  2  kohdan b alakohdan mukaisesti määrärahoiksi rahoittamaan menoja, 
joihin ne on sidottu.

6 3 3 2  Eräisiin unionin rahoittamiin ja komission kansainvälisten järjestöjen puolesta hallinnoimiin ulkomaanavun ohjelmiin liittyvät 
kansainvälisten järjestöjen rahoitusosuudet – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Tälle alamomentille otetaan rahoitusosuudet, joilla kansainväliset järjestöt osallistuvat eräiden unionin rahoittamien ja komis
sion näiden järjestöjen puolesta hallinnoimien ulkomaanavun ohjelmien rahoittamiseen.

Nämä tulot otetaan varainhoitoasetuksen 21  artiklan  2  kohdan b alakohdan mukaisesti määrärahoiksi rahoittamaan menoja, 
joihin ne on sidottu.

6 3 4  Erityisrahastoista ja rahoitusvälineistä saadut rahoitusosuudet – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

6 3 4 0  Erityisrahastojen rahoitusosuudet komission hallinnointikustannuksista – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

p.m. p.m.

Selvitysosa

Alamomentille otetaan komission hallinnointipalkkioita vastaavat määrät, jotka komissiolla on oikeus käyttää hallinnointikus
tannustensa kattamiseen kuhunkin rahastoon myönnettävien rahoitusosuuksien käytön aloittamisvuodesta lähtien.
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Varainhoitoasetuksen 21  artiklan  2  kohdan b alakohdan mukaan tällaiset hallinnointipalkkiot rinnastetaan käyttötarkoituk
seensa sidottuihin tuloihin erityisrahaston toimintakaudella.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) ja erityisesti sen 187 artiklan 7 kohta.

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1268/2012, annettu 29 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellet
tavista varainhoitosäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 soveltamis
säännöistä (EUVL L 362, 31.12.2012, s. 1) ja erityisesti sen 259 artikla.

6 3 4 1  Rahoitusvälineistä saadut rahoitusosuudet – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

p.m.

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Vuotuiset palautukset, kuten pääoman palautukset, vapautuneet vakuudet ja lainojen lyhennykset, jotka maksetaan komissiolle 
tai rahoitusvälineitä varten avatuille varainhoitotileille ja jotka liittyvät rahoitusvälineen mukaiseen talousarviosta maksettavaan 
tukeen, ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklassa tarkoitettuja sisäisiä käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, ja ne on käytettävä 
samaan rahoitusvälineeseen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kyseisen asetuksen 140 artiklan 9 kohdan soveltamista, aikana, 
joka ei ylitä määrärahojen maksusitoumuksen kestoa jatkettuna kahdella vuodella, jollei perussäädöksessä toisin säädetä.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) ja erityisesti sen 140 artiklan 6 kohta.

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1268/2012, annettu 29 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellet
tavista varainhoitosäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 soveltamis
säännöistä (EUVL L 362, 31.12.2012, s. 1).

LUKU  6 5  —  RAHOITUSOIKAISUT

6 5 0  Rahoitusoikaisut

6 5 0 0  EAKR:ään, ESR:ään, EMOTR:n ohjausosastoon, kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineeseen, koheesiorahastoon, EKTR:ään ja 
Euroopan meri- ja kalatalousrahastoon liittyvät rahoitusoikaisut – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

p.m. p.m. 42 874 716,75

Selvitysosa

Alamomentille otetaan Euroopan aluekehitysrahastoon (EAKR), Euroopan sosiaalirahastoon (ESR), Euroopan maatalouden 
ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) ohjausosastoon, kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineeseen, koheesiorahastoon, Euroopan 
kalatalousrahastoon (EKTR) ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoon liittyvät rahoitusoikaisut.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:362:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:362:0001:0001:FI:PDF
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Nämä määrät voidaan varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti ottaa määrärahoiksi vastaaviin tämän pääluokan menotau
lukon budjettikohtiin osastoissa 04, 05, 11 ja  13 aikaisempien oikaisujen peruuttamiseen tai supistamiseen liittyvän riskin 
kattamiseksi.

Asetuksen (EY) N:o 1083/2006 105 artiklan 1 kohdan mukaan kyseinen asetus ei estä jatkamasta tai muuttamasta, kokonaan 
tai osittain peruuttaminen mukaan luettuna, rakennerahastojen omarahoittamaa tukitointa tai koheesiorahaston omarahoitta
maa hanketta, jonka komissio on hyväksynyt asetusten (ETY)  N:o  2052/88, (ETY)  N:o  4253/88, (EY)  N:o  1164/94 
ja (EY) N:o 1260/1999 perusteella tai muun kyseiseen tukitoimeen 31 päivänä joulukuuta 2006 sovelletun lainsäädännön perus
teella, jota sen jälkeen sovelletaan kyseiseen tukitoimeen tai hankkeeseen sen sulkemiseen asti.

Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 152 artiklan 1 kohdan mukaan mainittu asetus ei estä jatkamasta tai muuttamasta, kokonaan 
tai osittain peruuttaminen mukaan luettuna, kyseisiä hankkeita niiden sulkemiseen asti tai apua, jonka komissio on hyväksynyt 
asetuksen (EY) N:o 1083/2006 tai muun 31 päivänä joulukuuta 2013 kyseiseen apuun sovellettavan lainsäädännön nojalla.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2052/88, annettu 24 päivänä kesäkuuta 1988, rakennerahastojen päämääristä ja tehokkuudesta ja 
niiden toiminnan yhteensovittamisesta keskenään sekä Euroopan investointipankin toiminnan ja muiden rahoitusvälineiden 
kanssa (EYVL L 185, 15.7.1988, s. 9).

Neuvoston asetus (ETY) N:o 4253/88, annettu 19 päivänä joulukuuta 1988, rakennerahastojen päämääristä ja tehokkuudesta ja 
niiden toiminnan yhteensovittamisesta keskenään sekä Euroopan investointipankin toiminnan ja muiden rahoitusvälineiden 
kanssa annetun asetuksen (ETY) N:o 2052/88 soveltamisesta (EYVL L 374, 31.12.1988, s. 1) ja erityisesti sen 24 artikla.

Neuvoston asetus (EY) N:o 1257/1999, annettu 17 päivänä toukokuuta 1999, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston 
(EMOTR) tuesta maaseudun kehittämiseen (EYVL L 160, 26.6.1999, s. 80).

Neuvoston asetus (EY) N:o 1260/1999, annettu 21 päivänä kesäkuuta 1999, rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöksistä 
(EYVL L 161, 26.6.1999, s. 1) ja erityisesti sen 39 artiklan 2 kohta.

Neuvoston asetus (EY)  N:o  1263/1999, annettu 21  päivänä  kesäkuuta 1999, kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineestä 
(EYVL L 161, 26.6.1999, s. 54).

Komission asetus (EY) N:o 448/2001, annettu 2 päivänä maaliskuuta 2001, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/1999 sovel
tamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä rakennerahastoista myönnettävään tukeen liittyvän varainhoitoa koskevan 
oikaisumenettelyn osalta (EYVL L 64, 6.3.2001, s. 13).

Neuvoston asetus (EY)  N:o  1083/2006, annettu 11  päivänä  heinäkuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosi
aalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä (EUVL L 210, 31.7.2006, s. 25).

Neuvoston asetus (EY)  N:o  1198/2006, annettu 27  päivänä  heinäkuuta 2006, Euroopan kalatalousrahastosta (EUVL  L  223, 
15.8.2006, s. 1).

Komission asetus (EY) N:o 1828/2006, annettu 8 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaali
rahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 ja Euroopan 
aluekehitysrahastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1080/2006 täytäntöönpanoa koskevista 
säännöistä (EUVL L 371, 27.12.2006, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitys
rahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri-
ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, kohee
siorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320)

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1988&mm=07&jj=15&type=L&nnn=185&pppp=0009&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1988&mm=12&jj=31&type=L&nnn=374&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:160:0080:0080:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:161:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:161:0054:0054:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:064:0013:0013:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0025:0025:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:223:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:223:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:371:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0320:FI:PDF
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LUKU  6 6  —  MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET

6 6 0  Muut maksut ja palautukset

6 6 0 0  Muut maksut ja palautukset – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

p.m. p.m. 471 123 051,21

Selvitysosa

Alamomentille otetaan varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti mahdolliset tulot, joita ei voida ottaa muualle osastoon 6 ja 
jotka otetaan määrärahoiksi rahoittamaan menoja, joihin kyseiset tulot on sidottu.

6 6 0 1  Muut maksut ja palautukset, joita ei sidota tiettyyn käyttötarkoitukseen

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

60 000 000 60 000 000 30 650 167,73

Selvitysosa

Alamomentille otetaan mahdolliset tulot, joita ei voida ottaa muualle osastoon 6 ja joita ei ole sidottu tiettyyn käyttötarkoituk
seen varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti.

LUKU  6 7  —  EUROOPAN MAATALOUDEN TUKIRAHASTOON JA EUROOPAN MAASEUDUN KEHITTÄMISEN MAATALOUSRA-
HASTOON LIITTYVÄT TULOT

6 7 0  Euroopan maatalouden tukirahastoon liittyvät tulot

6 7 0 1  Euroopan maatalouden tukirahaston tilien tarkastaminen ja hyväksyminen – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

p.m. p.m. 674 797 108,67

Selvitysosa

Alamomentille otetaan sellaiset unionin talousarvioon tuloutettavat määrät, jotka saadaan asetuksen (EY)  N:o  1290/2005  30 
ja  31  artiklan ja asetuksen (EU)  N:o  1306/2013  51 ja  52  artiklan mukaisesti seurauksena päätöksistä, jotka on tehty vuosien 
2000–2006 rahoitusnäkymien otsakkeessa 1 Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukiosastosta rahoitettuihin menoi
hin sekä vuosien 2007–2013 ja 2014–2020 rahoituskehysten otsakkeessa 2 Euroopan maatalouden tukirahastosta (maatalous
tukirahasto) rahoitettuihin menoihin liittyvien sääntöjenmukaisuustarkastusten ja kyseisiin menoihin liittyvien tilien 
tarkastamisen ja hyväksymisen yhteydessä.

Alamomentille otetaan lisäksi sellaiset yleiseen talousarvioon tuloutettavat määrät, jotka saadaan seurauksena päätöksistä, jotka 
on tehty asetuksella (EY) N:o 320/2006 perustetusta 30. syyskuuta 2012 päättyneestä yhteisön sokerialan väliaikaisesta raken
neuudistusjärjestelmästä (sokerialan rakenneuudistusrahasto) rahoitettuihin menoihin liittyvien sääntöjenmukaisuustarkastus
ten ja kyseisiin menoihin liittyvien tilien tarkastamisen ja hyväksymisen yhteydessä.

Asetuksen (EY) N:o 1290/2005 34 artiklan ja asetuksen (EU) N:o 1306/2013 43 artiklan mukaan tällaiset määrät ovat varain
hoitoasetuksen 21 ja  174  artiklassa tarkoitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, ja ne otetaan määrärahoiksi johonkin 
tämän pääluokan menotaulukkoon sisältyvään maataloustukirahastoa koskevaan budjettikohtaan.

Tälle alamomentille otettavien tulojen määräksi on arvioitu 1 008 000 000 euroa, mihin sisältyy varainhoitoasetuksen 14 artik
lan mukaisesti varainhoitovuodelta 2013 vuodelle 2014 siirretyt 370 000 000 euroa. Vuoden 2014 talousarviota laadittaessa 
tämän alamomentin tuloista 464 000 000 euroa on osoitettu momentilta 05 02 08 katettavien toimenpiteiden rahoittamiseen 
ja jäljelle jäävät 544 000 000 euroa momentilta 05 03 01 katettavien toimenpiteiden rahoittamiseen.
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Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY)  N:o  1290/2005, annettu 21  päivänä  kesäkuuta 2005, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 
(EUVL L 209, 11.8.2005, s. 1).

Neuvoston asetus (EY)  N:o  320/2006, annettu 20  päivänä  helmikuuta 2006, yhteisön sokerialan väliaikaisesta rakenneuudis
tusjärjestelmästä ja yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta annetun asetuksen (EY)  N:o  1290/2005 muuttamisesta 
(EUVL L 58, 28.2.2006, s. 42).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1306/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, yhteisen maatalouspo
litiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY)  N:o  352/78, (EY)  N:o  165/94, 
(EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja  (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, 
s. 549).

6 7 0 2  Euroopan maatalouden tukirahastoon liittyvät sääntöjenvastaisuudet – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

p.m. p.m. 168 572 555,38

Selvitysosa

Alamomentille otetaan sääntöjenvastaisuuksien ja laiminlyöntien seurauksena asetuksen (EY) N:o 1290/2005 32 artiklan ja ase
tuksen (EU) N:o 1306/2013 54 ja 55 artiklan mukaisesti takaisin perityt määrät (myös korot), jotka liittyvät vuosien 2000–2006 
rahoitusnäkymien otsakkeessa 1 Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukiosastosta rahoitettuihin menoihin sekä vuo
sien 2007–2013 ja 2014–2020 rahoituskehysten otsakkeessa 2 Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) 
rahoitettuihin menoihin. Tällaisiin määriin kuuluvat etenkin sääntöjenvastaisuuksien ja petosten seurauksena takaisin perityt 
määrät, maksuseuraamukset, kertyneet korot sekä menetetyt vakuudet, vakuustalletukset ja takuut.

Alamomentille otetaan myös sellaiset sääntöjenvastaisuuksien tai laiminlyöntien seurauksena takaisin perityt määrät, jotka liit
tyvät asetuksella (EY) N:o 320/2006 perustetusta, 30. syyskuuta 2012 päättyneestä yhteisön sokerialan väliaikaisesta rakenne
uudistusjärjestelmästä (sokerialan rakenneuudistusrahasto) rahoitettuihin menoihin. Tällaisiin määriin kuuluvat myös korot, 
maksuseuraamukset ja menetetyt vakuudet.

Alamomentille otetaan lisäksi takaisinperityt nettomäärät, joista jäsenvaltiot ovat voineet pidättää 20  prosenttia asetuksen 
(EY) N:o 1290/2005 32 artiklan 2 kohdan mukaisesti tai 10 prosenttia asetuksen (EU) N:o 1306/2013 55 artiklan mukaisesti, 
sekä määrät, jotka saadaan tilien tarkastamista ja hyväksymistä koskevien päätösten seurauksena asetuksen 
(EY) N:o 1290/2005 32 artiklan 5 kohdan mukaisesti ja asetuksen (EU) N:o 1306/2013 54 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Asetuksen (EY)  N:o  1290/2005  34  artiklan, asetuksen (EY)  N:o  320/2006  1  artiklan  3  kohdan ja asetuksen 
(EU) N:o 1306/2013 43 artiklan mukaisesti tällaiset määrät ovat varainhoitoasetuksen 21 ja 174 artiklassa tarkoitettuja käyt
tötarkoitukseensa sidottuja tuloja, ja ne otetaan määrärahoiksi johonkin tämän pääluokan menotaulukkoon sisältyvään maata
loustukirahastoa koskevaan budjettikohtaan.

Tälle alamomentille otettavien tulojen määräksi on arvioitu 331 000 000 euroa, mihin sisältyy varainhoitoasetuksen 14 artik
lan mukaisesti varainhoitovuodelta 2013 vuodelle 2014 siirretyt 166 000 000 euroa. Vuoden 2014 talousarviota laadittaessa 
mainittu määrä on osoitettu momentilta 05 03 01 katettavien toimenpiteiden rahoittamiseen.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY)  N:o  1290/2005, annettu 21  päivänä  kesäkuuta 2005, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 
(EUVL L 209, 11.8.2005, s. 1).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:209:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:058:0042:0042:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0549:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0549:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:209:0001:0001:FI:PDF
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Neuvoston asetus (EY)  N:o  320/2006, annettu 20  päivänä  helmikuuta 2006, yhteisön sokerialan väliaikaisesta rakenneuudis
tusjärjestelmästä ja yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta annetun asetuksen (EY)  N:o  1290/2005 muuttamisesta 
(EUVL L 58, 28.2.2006, s. 42).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1306/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, yhteisen maatalouspo
litiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY)  N:o  352/78, (EY)  N:o  165/94, 
(EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja  (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, 
s. 549).

6 7 0 3  Lisämaksut maidontuottajilta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

p.m. p.m. 64 071 461,67

Selvitysosa

Alamomentille otetaan määrät, jotka on kannettu tai peritty asetuksen (EY)  N:o  1788/2003, asetuksen 
(EY) N:o 1234/2007 78 artiklan ja II osan I osaston III luvun III jakson sekä asetuksen (EU) N:o 1306/2013 43 artiklan 1 kohdan 
b alakohdan mukaisesti.

Asetuksen (EY) N:o 1290/2005 34 artiklan ja asetuksen (EU) N:o 1306 43 artiklan mukaisesti tällaiset määrät ovat varainhoi
toasetuksen 21 ja 174 artiklassa tarkoitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, ja ne otetaan määrärahoiksi johonkin tämän 
pääluokan menotaulukkoon sisältyvään maataloustukirahastoa koskevaan budjettikohtaan.

Tälle alamomentille otettavien tulojen määräksi on arvioitu 125 000 000 euroa, mihin sisältyy varainhoitoasetuksen 14 artik
lan mukaisesti varainhoitovuodelta 2013 vuodelle 2014 siirretyt 79 000 000 euroa.

Vuoden 2014 talousarviota laadittaessa edellä mainittu määrä on osoitettu momentilta 05  03  01 katettavien toimenpiteiden 
rahoittamiseen.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY)  N:o  1290/2005, annettu 21  päivänä  kesäkuuta 2005, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 
(EUVL L 209, 11.8.2005, s. 1).

Neuvoston asetus (EY)  N:o  1234/2007, annettu 22  päivänä  lokakuuta 2007, maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja 
tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) (EUVL  L  299, 
16.11.2007, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1306/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, yhteisen maatalouspo
litiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY)  N:o  352/78, (EY)  N:o  165/94, 
(EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja  (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, 
s. 549).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:058:0042:0042:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0549:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0549:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:209:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:299:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:299:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0549:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0549:FI:PDF
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6 7 1  Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoon liittyvät tulot

6 7 1 1  Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston tilien tarkastaminen ja hyväksyminen – Käyttötarkoitukseensa sidotut 
tulot

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

p.m. p.m. 50 156 378,48

Selvitysosa

Alamomentille otetaan sellaiset unionin talousarvioon tuloutettavat määrät, jotka saadaan asetuksen (EY)  N:o  1290/2005  30 
ja 31 artiklan ja asetuksen (EU) N:o 1306/2013 51 ja 52 artiklan mukaisesti seurauksena päätöksistä, jotka on tehty Euroopan 
maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) rahoitettuihin maaseudun kehittämismenoihin liittyvien sään
töjenmukaisuustarkastusten ja kyseisiin menoihin liittyvien tilien tarkastamisen ja hyväksymisen yhteydessä. Alamomentille ote
taan lisäksi tulot, jotka saadaan maaseuturahastosta maksettujen ennakkomaksujen palautuksista.

Asetuksen (EY) N:o 1290/2005 34 artiklan ja asetuksen (EU) N:o 1306/2013 43 artiklan mukaisesti tällaiset määrät ovat varain
hoitoasetuksen 21 artiklassa tarkoitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, ja ne otetaan määrärahoiksi johonkin maaseu
turahastoa koskevaan budjettikohtaan.

Vuoden 2014 talousarviota laadittaessa tällaisia tuloja ei ole osoitettu momenteille 05 04 05 ja 05 04 60.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY)  N:o  1290/2005, annettu 21  päivänä  kesäkuuta 2005, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 
(EUVL L 209, 11.8.2005, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1306/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, yhteisen maatalouspo
litiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY)  N:o  352/78, (EY)  N:o  165/94, 
(EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja  (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, 
s. 549).

6 7 1 2  Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoon liittyvät sääntöjenvastaisuudet – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Alamomentille otetaan sääntöjenvastaisuuksien ja laiminlyöntien seurauksena asetuksen (EY) N:o 1290/2005 33 artiklan ja ase
tuksen (EU)  N:o  1306/2013  54 ja  56  artiklan mukaisesti takaisin perityt määrät (myös korot), jotka liittyvät Euroopan maa
seudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) rahoitettuihin maaseudun kehittämismenoihin. Tällaisiin määriin 
kuuluvat etenkin sääntöjenvastaisuuksien ja petosten seurauksena takaisin perityt määrät, maksuseuraamukset, kertyneet korot 
sekä menetetyt vakuudet.

Asetuksen (EY) N:o 1290/2005 34 artiklan ja asetuksen (EU) N:o 1306/2013 43 artiklan mukaisesti tällaiset määrät ovat varain
hoitoasetuksen 21 artiklassa tarkoitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, ja ne otetaan määrärahoiksi johonkin maaseu
turahastoa koskevaan budjettikohtaan.

Vuoden 2014 talousarviota laadittaessa tällaisia tuloja ei ole osoitettu momenteille 05 04 05 ja 05 04 60.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:209:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0549:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0549:FI:PDF
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Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY)  N:o  1290/2005, annettu 21  päivänä  kesäkuuta 2005, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 
(EUVL L 209, 11.8.2005, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1306/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, yhteisen maatalouspo
litiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY)  N:o  352/78, (EY)  N:o  165/94, 
(EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja  (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, 
s. 549).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:209:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0549:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0549:FI:PDF
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OSASTO 7

VIIVÄSTYSKOROT JA SAKOT

LUKU  7 0  —   VIIVÄSTYSKOROT
LUKU  7 1  —   SAKOT, UHKASAKOT JA SEURAAMUSMAKSUT
LUKU  7 2  —   TALLETUKSISTA JA SAKOISTA KERTYVÄT KOROT

Momentti
Alamo
mentti

Nimike Varainhoitovuosi 
2014

Varainhoitovuosi 
2013

Varainhoitovuosi 
2012

%
2012/2014

LUKU 7 0

7 0 0 Viivästyskorot

7 0 0 0 Korot, joita peritään jäsenvaltioiden valtionkassojen tileille suori
tettavista viivästyneistä maksuista 5 000 000 5 000 000 160 458 470,37 3 209,17

7 0 0 1 Muut viivästyskorot 3 000 000 3 000 000 1 044 458,23 34,82

Momentti 7 0 0 yhteensä 8 000 000 8 000 000 161 502 928,60 2 018,79

7 0 1 Sakoista kertyvät viivästys- ja muut korot 15 000 000 142 000 000 294 301 251,95 1 962,01

LUKU 7 0 YHTEENSÄ 23 000 000 150 000 000 455 804 180,55 1 981,76

LUKU 7 1

7 1 0 Sakot, uhkasakot ja seuraamusmaksut 100 000 000 1 472 000 000 3 292 301 928,56 3 292,30

7 1 1 Uusien henkilöautojen liikapäästömaksut p.m. p.m. —

7 1 2 Perussopimuksen mukaisen velvollisuuden täyttämättä jättämi
sen toteamista koskevan Euroopan unionin tuomioistuimen 
tuomion noudattamatta jättämisestä jäsenvaltioille määrätyt 
uhkasakot tai kiinteämääräiset hyvitykset p.m. 20 000 000 59 296 944,— —

LUKU 7 1 YHTEENSÄ 100 000 000 1 492 000 000 3 351 598 872,56 3 351,60

LUKU 7 2

7 2 0 Talletuksista ja sakoista kertyvät korot

7 2 0 0 Korot liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn soveltamisesta joh
tuvista talletuksista ja sakoista – Käyttötarkoitukseensa sidotut 
tulot p.m. p.m. 0,— —

Momentti 7 2 0 yhteensä p.m. p.m. 0,— —

LUKU 7 2 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0,— —

Osasto 7 yhteensä 123 000 000 1 642 000 000 3 807 403 053,11 3 095,45
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LUKU  7 0  —  VIIVÄSTYSKOROT

7 0 0  Viivästyskorot

7 0 0 0  Korot, joita peritään jäsenvaltioiden valtionkassojen tileille suoritettavista viivästyneistä maksuista

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

5 000 000 5 000 000 160 458 470,37

Selvitysosa

Jos jäsenvaltio ei tulouta omia varoja asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1150/2000  9  artiklan  1  kohdassa tarkoitetulle komission 
nimissä avatulle tilille ajoissa, se joutuu maksamaan viivästyskorkoa.

Niiden jäsenvaltioiden osalta, joiden rahayksikkö on euro, tämä viivästyskorko on Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa 
julkaistu erääntymiskuukauden ensimmäisen päivän korko, jota Euroopan keskuspankki soveltaa perusrahoitusoperaatioihinsa, 
korotettuna kahdella prosenttiyksiköllä. Korkoon lisätään 0,25 prosenttiyksikköä kutakin viivästyskuukautta kohti. Korotettua 
korkoa sovelletaan koko viivästyskauteen.

Niiden jäsenvaltioiden osalta, joiden rahayksikkö ei ole euro, käytetään kyseisen kuukauden ensimmäisen päivän korkoa, jota 
näiden jäsenvaltioiden keskuspankit soveltavat perusrahoitusoperaatioihinsa, korotettuna kahdella prosenttiyksiköllä, tai niiden 
jäsenvaltioiden osalta, joiden keskuspankin korko ei ole saatavissa, keskuspankin korkoa parhaiten vastaavaa jäsenvaltion rahoi
tusmarkkinoilla kyseisen kuukauden ensimmäisenä päivänä sovellettavaa korkoa korotettuna kahdella prosenttiyksiköllä. Kor
koon lisätään 0,25 prosenttiyksikköä kutakin viivästyskuukautta kohti. Korotettua korkoa sovelletaan koko viivästyskauteen.

Viivästyskorkoa sovelletaan kaikkien asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1150/2000  10  artiklassa lueteltujen omien varojen 
tuloutuksiin.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1150/2000, annettu 22 päivänä toukokuuta 2000, Euroopan yhteisöjen omista varoista 
tehdyn päätöksen 2007/436/EY, Euratom soveltamisesta (EYVL L 130, 31.5.2000, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) ja erityisesti sen 78 artiklan 4 kohta.

7 0 0 1  Muut viivästyskorot

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

3 000 000 3 000 000 1 044 458,23

Selvitysosa

Alamomentille otetaan muista saamisista kuin omista varoista kertyneet viivästyskorot.

Oikeusperusta

Sopimus Euroopan talousalueesta (EYVL L 1, 3.1.1994, s. 3) ja erityisesti sen pöytäkirjassa 32 olevan 2 artiklan 5 kohta.

Neuvoston asetus (EY)  N:o  1083/2006, annettu 11  päivänä  heinäkuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosi
aalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä (EUVL L 210, 31.7.2006, s. 25) ja erityisesti sen 102 artikla.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:130:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=01&jj=03&type=L&nnn=001&pppp=0003&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0025:0025:FI:PDF
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Komission asetus (EY) N:o 1828/2006, annettu 8 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaali
rahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 ja Euroopan 
aluekehitysrahastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1080/2006 täytäntöönpanoa koskevista 
säännöistä (EUVL L 371, 27.12.2006, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) ja erityisesti sen 78 artiklan 4 kohta.

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1268/2012, annettu 29 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellet
tavista varainhoitosäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 soveltamis
säännöistä (EUVL L 362, 31.12.2012, s. 1) ja erityisesti sen 83 artikla.

7 0 1  Sakoista kertyvät viivästys- ja muut korot

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

15 000 000 142 000 000 294 301 251,95

Selvitysosa

Momentille otetaan korkotulot, jotka saadaan sakkoja ja niihin liittyviä viivästyskorkoja varten erityisesti perustetuilta tileiltä.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2003, annettu 16 päivänä joulukuuta 2002, perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistet
tujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta (EYVL L 1, 4.1.2003, s. 1).

Neuvoston asetus (EY)  N:o  139/2004, annettu 20  päivänä  tammikuuta 2004, yrityskeskittymien valvonnasta (EUVL  L  24, 
29.1.2004, s. 1) ja erityisesti sen 14 ja 15 artikla.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) ja erityisesti sen 78 artiklan 4 kohta.

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1268/2012, annettu 29 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellet
tavista varainhoitosäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 soveltamis
säännöistä (EUVL L 362, 31.12.2012, s. 1) ja erityisesti sen 83 artikla.

LUKU  7 1  —  SAKOT, UHKASAKOT JA SEURAAMUSMAKSUT

7 1 0  Sakot, uhkasakot ja seuraamusmaksut

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

100 000 000 1 472 000 000 3 292 301 928,56

Selvitysosa

Komissio voi määrätä yrityksille ja yritysten yhteenliittymille sakkoja, uhkasakkoja ja seuraamusmaksuja, jos ne rikkovat jäl
jempänä mainituissa asetuksissa säädettyjä tai Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 ja  102  artiklassa mää
rättyjä kieltoja tai laiminlyövät kyseisten säännösten tai määräysten mukaisia velvollisuuksiaan.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:371:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:362:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:001:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:024:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:024:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:362:0001:0001:FI:PDF
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Tällaiset sakot on yleensä maksettava kolmen kuukauden kuluessa komission päätöksen tiedoksi antamisesta. Komissio ei kui
tenkaan peri sakon määrää, jos yritys on nostanut päätöstä koskevan kanteen Euroopan unionin tuomioistuimessa. Yrityksen 
on tällaisessa tapauksessa hyväksyttävä se, että velasta peritään sen eräpäivän jälkeen korkoa, ja annettava komissiolle eräpäi
vään mennessä pankkitakaus, joka kattaa sekä sakon että korot.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2003, annettu 16 päivänä joulukuuta 2002, perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistet
tujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta (EYVL L 1, 4.1.2003, s. 1).

Neuvoston asetus (EY) N:o 139/2004, annettu 20 päivänä tammikuuta 2004, yrityskeskittymien valvonnasta (”EY:n sulautuma-
asetus”) (EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1) ja erityisesti sen 14 ja 15 artikla.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1268/2012, annettu 29 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellet
tavista varainhoitosäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 soveltamis
säännöistä (EUVL L 362, 31.12.2012, s. 1).

7 1 1  Uusien henkilöautojen liikapäästömaksut

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

p.m. p.m.

Selvitysosa

Momentille otetaan komission määräämät liikapäästömaksut.

Asetuksen (EY) N:o 443/2009 tavoitteena on asettaa päästönormit unionissa rekisteröitäville uusille henkilöautoille osana unio
nin kokonaisvaltaista lähestymistapaa kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja samalla varmistaa 
sisämarkkinoiden asianmukainen toiminta.

Jos valmistajan keskimääräiset hiilidioksidipäästöt ylittävät kalenterivuonna 2012 tai sitä seuraavina kalenterivuosina valmista
jan asianomaisen vuoden päästötavoitteen, komissio määrää valmistajalle tai, kun on kyse yhteenliittymästä, sen johtajalle 
liikapäästömaksun.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY)  N:o  443/2009, annettu 23  päivänä  huhtikuuta 2009, päästönormien asetta
misesta uusille henkilöautoille osana yhteisön kokonaisvaltaista lähestymistapaa kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipääs
töjen vähentämiseksi (EUVL L 140, 5.6.2009, s. 1) ja erityisesti sen 9 artikla.

Komission päätös 2012/100/EU, annettu 17  päivänä  helmikuuta 2012, menettelystä uusien henkilöautojen hiilidioksidin lii
kapäästömaksujen keräämiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY)  N:o  443/2009 mukaisesti (EUVL  L  47, 
18.2.2012, s. 71).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:001:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:024:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:362:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:047:0071:0071:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:047:0071:0071:FI:PDF
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7 1 2  Perussopimuksen mukaisen velvollisuuden täyttämättä jättämisen toteamista koskevan Euroopan unionin tuomioistuimen 
tuomion noudattamatta jättämisestä jäsenvaltioille määrätyt uhkasakot tai kiinteämääräiset hyvitykset

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

p.m. 20 000 000 59 296 944,—

Oikeusperusta

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 260 artiklan 2 kohta.

LUKU  7 2  —  TALLETUKSISTA JA SAKOISTA KERTYVÄT KOROT

7 2 0  Talletuksista ja sakoista kertyvät korot

7 2 0 0  Korot liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn soveltamisesta johtuvista talletuksista ja sakoista – Käyttötarkoitukseensa sidotut 
tulot

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Korkotulot liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn soveltamisesta johtuvista talletuksista ja sakoista.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaan nämä tulot ovat käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, ja ne 
otetaan määrärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen meno on osoitettu.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 1467/97, annettu 7 päivänä heinäkuuta 1997, liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöön
panon nopeuttamisesta ja selkeyttämisestä (EYVL L 209, 2.8.1997, s. 6) ja erityisesti sen 16 artikla.

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1997&mm=08&jj=02&type=L&nnn=209&pppp=0006&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
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OSASTO 8

LAINAT

LUKU  8 0  —   TULOT, JOTKA LIITTYVÄT EUROOPAN UNIONIN LAINOJEN TAKAUKSIIN JÄSENVALTIOISSA
LUKU  8 1  —   KOMISSION MYÖNTÄMÄT LAINAT
LUKU  8 2  —   TULOT EUROOPAN UNIONIN TAKAUKSISTA LAINOILLE KOLMANSISSA MAISSA

Momentti
Alamo
mentti

Nimike Varainhoitovuosi 
2014

Varainhoitovuosi 
2013

Varainhoitovuosi 
2012

%
2012/2014

LUKU 8 0

8 0 0 Euroopan unionin takaus unionin lainoille, jotka on otettu mak
sutaseiden tukemiseksi p.m. p.m. 0,— —

8 0 1 Euroopan unionin takaus Euratom-lainoille p.m. p.m. 0,— —

8 0 2 Euroopan unionin takaus Euroopan rahoituksenvakautusmeka
nismin mukaisen rahoitusavun antamiseksi otetuille unionin 
lainoille p.m. p.m. 0,— —

LUKU 8 0 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0,— —

LUKU 8 1

8 1 0 Välimeren alueen kolmansien maiden kanssa tehtävän rahoitus
yhteistyön mukaisesti myönnettyjen erityislainojen ja riskipää
oman takaisinmaksu ja korkojen tuotto p.m. p.m. 0,— —

8 1 3 Komission Välimeren alueen kehitysmaille ja Etelä-Afrikalle EC 
Investment Partners -toiminnan mukaisesti myöntämien laino
jen ja riskipääomien takaisinmaksu ja korkojen tuotto p.m. p.m. 0,— —

LUKU 8 1 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0,— —

LUKU 8 2

8 2 7 Euroopan unionin takaus unionin sopimille lainaohjelmille 
makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämiseksi kolmansille 
maille p.m. p.m. 0,— —

8 2 8 Takaus Euratom-lainoille, jotka on tarkoitettu Keski- ja Itä-
Euroopan maiden ja Itsenäisten valtioiden yhteisön ydinvoima
loiden tehokkuuden ja turvallisuuden parantamiseen p.m. p.m. 0,— —

LUKU 8 2 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0,— —
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LUKU  8 3  —   TULOT EUROOPAN UNIONIN TAKAUKSISTA RAHOITUSLAITOSTEN KOLMANSILLE MAILLE MYÖNTÄMILLE 
LAINOILLE

LUKU  8 5  —   TULOT OSALLISTUMISESTA TAKAUSLAITOSTEN TOIMINTAAN

Momentti
Alamo
mentti

Nimike Varainhoitovuosi 
2014

Varainhoitovuosi 
2013

Varainhoitovuosi 
2012

%
2012/2014

LUKU 8 3

8 3 5 Euroopan unionin takaus Euroopan investointipankin kolman
sille maille myöntämille lainoille p.m. p.m. 0,— —

LUKU 8 3 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0,— —

LUKU 8 5

8 5 0 Euroopan investointirahaston maksamat osingot 2 477 000 3 696 000 0,— 0,—

LUKU 8 5 YHTEENSÄ 2 477 000 3 696 000 0,— 0,—

Osasto 8 yhteensä 2 477 000 3 696 000 0,— 0,—
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LUKU  8 0  —  TULOT, JOTKA LIITTYVÄT EUROOPAN UNIONIN LAINOJEN TAKAUKSIIN JÄSENVALTIOISSA

8 0 0  Euroopan unionin takaus unionin lainoille, jotka on otettu maksutaseiden tukemiseksi

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Unionin takaus koskee lainoja, jotka on otettu pääomamarkkinoilta ja rahoituslaitoksilta. Jäsenvaltioille voidaan myöntää täl
laisia lainoja enintään 50 000 000 000 euroa.

Momentille otetaan tulot, jotka johtuvat menotaulukon momentin 01 02 02 mukaiseen takaukseen liittyvien oikeuksien käyt
tämisestä, jos näitä tuloja ei ole otettu menojen vähennykseen.

Tämän pääluokan menotaulukon II osan liitteessä on yhteenveto lainanotto- ja lainanantotoimenpiteistä sekä velanhoidosta pää
oman ja korkojen osalta.

Oikeusperusta

Oikeusperustan osalta ks. tämän pääluokan menotaulukon momentin 01 02 02 selvitysosa.

8 0 1  Euroopan unionin takaus Euratom-lainoille

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Momentille otetaan tulot, jotka johtuvat menotaulukon momentin 01 04 03 mukaiseen takaukseen liittyvien oikeuksien käyt
tämisestä, jos näitä tuloja ei ole otettu menojen vähennykseen.

Tämän pääluokan menotaulukon II osan liitteessä on yhteenveto lainanotto- ja lainanantotoimenpiteistä sekä velanhoidosta pää
oman ja korkojen osalta.

Oikeusperusta

Oikeusperustan osalta ks. tämän pääluokan menotaulukon momentin 01 04 03 selvitysosa.

8 0 2  Euroopan unionin takaus Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin mukaisen rahoitusavun antamiseksi otetuille unio
nin lainoille

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Unionin takaus koskee lainoja, jotka on otettu pääomamarkkinoilta ja rahoituslaitoksilta. Jäsenvaltioille myönnettävien laino
jen ja luottojärjestelyjen pääoman on oltava oikeusperustassa säädetyissä rajoissa.

Momentille otetaan tulot, jotka johtuvat menotaulukon momentin 01 02 03 mukaiseen takaukseen liittyvien oikeuksien käyt
tämisestä, jos näitä tuloja ei ole otettu menojen vähennykseen.

Tämän pääluokan menotaulukon II osan liitteessä on yhteenveto lainanotto- ja lainanantotoimenpiteistä sekä velanhoidosta pää
oman ja korkojen osalta.

Oikeusperusta

Oikeusperustan osalta ks. tämän pääluokan menotaulukon momentin 01 02 03 selvitysosa.
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LUKU  8 1  —  KOMISSION MYÖNTÄMÄT LAINAT

8 1 0  Välimeren alueen kolmansien maiden kanssa tehtävän rahoitusyhteistyön mukaisesti myönnettyjen erityislainojen ja riski
pääoman takaisinmaksu ja korkojen tuotto

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Momentille otetaan pääoman takaisinmaksut ja korkotuotot sellaisista erityislainoista ja riskipääomista, jotka on myönnetty Väli
meren alueen kolmansille maille tämän pääluokan menotaulukon lukujen 21 03 ja 22 02 määrärahoista.

Sille otetaan lisäksi pääoman takaisinmaksut ja korkojen tuotot sellaisista erityislainoista ja riskipääomista, jotka on myönnetty 
tietyille Välimeren alueen jäsenvaltioille. Näiden tulojen osuus kokonaismäärästä on kuitenkin hyvin pieni. Kyseessä olevat lai
nat ja riskipääomat myönnettiin, ennen kuin maista tuli unionin jäsenvaltioita.

Saadut tulot yleensä ylittävät tuloarvioon otetut määrät, mikä johtuu erityislainoihin ja riskipääomiin liittyvistä koroista, joita 
voidaan maksaa vielä edellisen tai kuluvan varainhoitovuoden aikana. Erityislainoihin ja riskipääomiin liittyvät korot alkavat 
juosta varojen nostamisen jälkeen; erityislainoista korot maksetaan puolivuosittain ja riskipääomakorot yleensä vuosittain.

Oikeusperusta

Oikeusperustan osalta ks. tämän pääluokan menotaulukon lukujen 21 03 ja 22 02 selvitysosat.

Viiteasiakirjat-säädökset

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus N:o …/2014, annettu … päivänä …kuuta …, Euroopan naapuruusvälineen perus
tamisesta (EUVL L …, …, s. …).

8 1 3  Komission Välimeren alueen kehitysmaille ja Etelä-Afrikalle EC Investment Partners -toiminnan mukaisesti myöntämien 
lainojen ja riskipääomien takaisinmaksu ja korkojen tuotto

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Momentille on tarkoitus ottaa pääoman takaisinmaksut ja korkotuotot lainoista ja riskipääomista, jotka on myönnetty tämän 
pääluokan menotaulukkoon sisältyvien momenttien 21  02  51 ja  21  03  51 määrärahoista osana EC Investment Partners 
-toimintaa.

Oikeusperusta

Oikeusperustan osalta ks. tämän pääluokan menotaulukon momenttien 21 02 51 ja 21 03 51 selvitysosat

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1291/2013, annettu 11  päivänä  joulukuuta 2013, tutkimuksen ja inno
voinnin puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–2020) ja päätöksen N:o  1982/2006/EY kumoamisesta (EUVL  L  347, 
20.12.2013, s. 104).

Viiteasiakirjat-säädökset

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus N:o …/2014, annettu … päivänä …kuuta …, Euroopan naapuruusvälineen perus
tamisesta (EUVL L …, …, s. …).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0104:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0104:FI:PDF
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LUKU  8 2  —  TULOT EUROOPAN UNIONIN TAKAUKSISTA LAINOILLE KOLMANSISSA MAISSA

8 2 7  Euroopan unionin takaus unionin sopimille lainaohjelmille makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämiseksi kolmansille 
maille

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Momentille otetaan tulot, jotka johtuvat menotaulukon momentin 01 03 03 mukaiseen takaukseen liittyvien oikeuksien käyt
tämisestä, jos näitä tuloja ei ole otettu menojen vähennykseen.

Tämän pääluokan menotaulukon II osan liitteessä on yhteenveto lainanotto- ja lainanantotoimenpiteistä sekä velanhoidosta pää
oman ja korkojen osalta.

Oikeusperusta

Oikeusperustan osalta ks. tämän pääluokan menotaulukon momentin 01 02 03 selvitysosa.

8 2 8  Takaus Euratom-lainoille, jotka on tarkoitettu Keski- ja Itä-Euroopan maiden ja Itsenäisten valtioiden yhteisön ydinvoima
loiden tehokkuuden ja turvallisuuden parantamiseen

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Momentille otetaan tulot, jotka johtuvat menotaulukon momentin 01 03 04 mukaiseen takaukseen liittyvien oikeuksien käyt
tämisestä, jos näitä tuloja ei ole otettu menojen vähennykseen.

Tämän pääluokan menotaulukon II osan liitteessä on yhteenveto lainanotto- ja lainanantotoimenpiteistä sekä velanhoidosta pää
oman ja korkojen osalta.

Oikeusperusta

Oikeusperustan osalta ks. tämän pääluokan menotaulukon momentin 01 03 04 selvitysosa.

LUKU  8 3  —  TULOT EUROOPAN UNIONIN TAKAUKSISTA RAHOITUSLAITOSTEN KOLMANSILLE MAILLE MYÖNTÄMILLE 
LAINOILLE

8 3 5  Euroopan unionin takaus Euroopan investointipankin kolmansille maille myöntämille lainoille

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Momentille otetaan tulot, jotka johtuvat menotaulukon momentin 01 03 05 mukaiseen takaukseen liittyvien oikeuksien käyt
tämisestä, jos näitä tuloja ei ole otettu menojen vähennykseen.

Tämän pääluokan menotaulukon II osan liitteessä on yhteenveto lainanotto- ja lainanantotoimenpiteistä sekä velanhoidosta pää
oman ja korkojen osalta.

Oikeusperusta

Oikeusperustan osalta ks. tämän pääluokan menotaulukon momentin 01 03 05 selvitysosa.
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LUKU  8 5  —  TULOT OSALLISTUMISESTA TAKAUSLAITOSTEN TOIMINTAAN

8 5 0  Euroopan investointirahaston maksamat osingot

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

2 477 000 3 696 000 0,—

Selvitysosa

Momentille otetaan Euroopan investointirahaston tästä rahoitusosuudesta maksamat mahdolliset osingot.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 94/375/EY, tehty 6  päivänä  kesäkuuta 1994, yhteisön jäsenyydestä Euroopan investointirahastossa 
(EYVL L 173, 7.7.1994, s. 12).

Neuvoston päätös 2007/247/EY, tehty 19  päivänä  huhtikuuta 2007, yhteisön osuudesta Euroopan investointirahaston pää
oman korottamisessa (EUVL L 107, 25.4.2007, s. 5).

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=07&jj=07&type=L&nnn=173&pppp=0012&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:107:0005:0005:FI:PDF
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OSASTO 9

SEKALAISET TULOT

LUKU  9 0  —   SEKALAISET TULOT

Momentti
Alamo
mentti

Nimike Varainhoitovuosi 
2014

Varainhoitovuosi 
2013

Varainhoitovuosi 
2012

%
2012/2014

LUKU 9 0

9 0 0 Sekalaiset tulot 30 000 000 30 000 000 29 204 732,51 97,35

LUKU 9 0 YHTEENSÄ 30 000 000 30 000 000 29 204 732,51 97,35

Osasto 9 yhteensä 30 000 000 30 000 000 29 204 732,51 97,35

KAIKKI YHTEENSÄ 1 207 096 454 2 744 943 713 7 922 503 944,66 656,33
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SEKALAISET TULOT
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LUKU  9 0  —  SEKALAISET TULOT

9 0 0  Sekalaiset tulot

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

30 000 000 30 000 000 29 204 732,51

Selvitysosa

Tälle momentille otetaan sekalaiset tulot.
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YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOISTA (2014 JA 2013) SEKÄ TOTEUTUKSESTA (2012)
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Osasto Nimike

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitou-
mukset Maksut Maksusitou-

mukset Maksut Maksusitou-
mukset Maksut

01 TALOUS- JA RAHOI
TUSASIAT 210 524 228 295 466 113 555 684 796 418 350 972 534 375 396,49 484 009 950,16

Varaukset (40 02 41) 2 000 000 2 000 000

212 524 228 297 466 113 555 684 796 418 350 972 534 375 396,49 484 009 950,16

02 YRITYS- JA TEOLLI
SUUSTOIMINTA 2 536 375 797 2 105 143 666 1 154 662 386 1 374 282 339 1 236 765 507,96 1 269 115 493,19

03 KILPAILU 94 462 975 94 462 975 92 219 149 92 219 149 93 126 441,20 93 126 441,20

04 TYÖLLISYYS-, 
SOSIAALI- JA OSALLI
SUUSASIAT 13 839 025 490 11 621 742 555 12 214 158 933 13 730 535 206 11 781 944 935,68 11 700 254 763,24

05 MAATALOUS JA 
MAASEUDUN KEHIT
TÄMINEN 58 046 850 675 55 635 020 579 58 851 894 643 56 863 026 294 59 513 117 612,05 57 948 847 749,80

06 LIIKENNE JA LIIKKU
MINEN 2 867 047 650 1 003 284 934 1 738 144 530 994 113 069 1 709 432 617,84 1 104 184 102,07

07 YMPÄRISTÖ 407 281 956 345 558 517 448 357 007 356 066 737 450 706 308,82 339 478 662,54

08 TUTKIMUS JA INNO
VOINTI 6 214 844 914 4 107 277 022 6 912 982 033 5 028 234 812 7 101 864 696,86 5 333 086 778,98

09 VIESTINTÄVERKOT, 
SISÄLLÖT JA TEKNO
LOGIA 1 637 399 923 961 129 100 1 811 829 637 1 549 017 892 1 877 585 652,11 1 503 308 124,87

Varaukset (40 02 41) 391 985 391 985

1 637 399 923 961 129 100 1 812 221 622 1 549 409 877 1 877 585 652,11 1 503 308 124,87

10 SUORA TUTKIMUS
TOIMINTA 424 855 000 420 235 985 424 319 156 419 725 995 494 252 798,03 478 980 641,86

11 MERI- JA KALASTUS
ASIAT 950 774 942 667 482 286 919 262 394 763 270 938 1 006 648 028,55 746 192 857,32

Varaukset (40 02 41) 115 342 000 112 342 000 115 220 000 70 190 000

1 066 116 942 779 824 286 1 034 482 394 833 460 938 1 006 648 028,55 746 192 857,32

12 SISÄMARKKINAT JA 
PALVELUT 116 900 978 117 126 978 103 313 472 101 938 194 100 391 417,66 99 206 724,10

Varaukset (40 02 41) 3 000 000 3 000 000

116 900 978 117 126 978 106 313 472 104 938 194 100 391 417,66 99 206 724,10

13 ALUE- JA KAUPUNKI
POLITIIKKA 33 073 259 166 40 223 363 359 44 193 368 761 43 589 207 446 42 646 751 936,28 38 255 919 879,30

14 VEROTUS JA TULLI
LIITTO 157 048 298 122 369 692 144 620 394 127 227 655 143 579 228,03 129 715 951,60

15 KOULUTUS JA KULT
TUURI 2 820 024 822 2 241 707 412 2 829 575 587 2 627 868 535 3 086 566 104,83 2 759 104 773,59

16 VIESTINTÄ 246 356 400 244 896 374 265 242 159 252 328 941 264 906 049,82 257 936 924,19

17 TERVEYS- JA 
KULUTTAJA-ASIAT 618 166 222 566 799 722 634 370 124 598 986 674 638 943 719,47 634 981 730,09

18 SISÄASIAT 1 201 391 889 762 599 931 1 227 109 539 906 396 228 1 290 183 311,52 834 053 639,10

Varaukset (40 02 41) 111 280 000 66 442 946

1 201 391 889 762 599 931 1 338 389 539 972 839 174 1 290 183 311,52 834 053 639,10
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Maksusitou-
mukset Maksut Maksusitou-

mukset Maksut Maksusitou-
mukset Maksut
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19 ULKOPOLITIIKAN 
VÄLINEET 732 732 818 463 169 988 741 747 374 552 100 379 658 107 678,21 505 830 466,23

20 KAUPPA 121 107 855 115 403 729 107 473 453 104 177 332 104 009 926,24 104 786 559,55

21 KEHITYS JA YHTEIS
TYÖ 5 083 850 744 3 658 319 989 5 830 678 495 3 975 795 442 5 932 244 503,32 4 160 202 964,25

22 LAAJENTUMINEN 1 519 908 038 903 886 742 1 094 421 644 915 825 985 1 137 893 159,94 948 540 424,94

23 HUMANITAARINEN 
APU JA PELASTUSPAL
VELU 1 006 464 161 850 884 342 917 322 828 979 489 048 1 293 672 336,26 1 128 844 309,71

24 PETOSTENTORJUNTA 78 230 900 74 910 993 75 427 800 69 443 664 78 720 970,26 75 141 780,78

Varaukset (40 01 40) 3 929 200 3 929 200

78 230 900 74 910 993 79 357 000 73 372 864 78 720 970,26 75 141 780,78

25 KOMISSION POLITIIK
KOJEN KOORDI
NOINTI JA 
OIKEUDELLINEN TUKI 194 113 789 194 836 589 193 336 661 194 086 661 195 753 614,73 195 500 542,49

26 HALLINTO 1 001 465 044 991 092 001 1 030 021 548 1 023 305 407 1 157 936 749,74 1 155 349 506,52

27 TALOUSARVIO 95 786 613 95 786 613 142 450 570 142 450 570 60 330 542,56 60 330 542,56

28 VARAINHOIDON 
VALVONTA 11 633 979 11 633 979 11 879 141 11 879 141 11 792 392,67 11 792 392,67

29 TILASTOTIEDOT 131 894 632 152 072 858 82 071 571 114 760 614 134 685 645,25 128 234 631,—

Varaukset 
(40 01 40, 40 02 41) 51 900 000 7 743 254

131 894 632 152 072 858 133 971 571 122 503 868 134 685 645,25 128 234 631,—

30 ELÄKKEET JA NIIHIN 
LIITTYVÄT MENOT 1 449 531 000 1 449 531 000 1 399 471 000 1 399 471 000 1 317 845 088,88 1 317 845 088,88

31 KIELIPALVELUT 387 659 143 387 659 143 396 815 433 396 815 433 433 456 709,93 433 456 709,93

32 ENERGIA 933 452 862 588 030 260 702 352 065 787 753 331 691 005 597,82 700 556 221,05

33 OIKEUSASIAT 203 414 816 193 026 816 217 988 524 183 623 972 220 052 912,44 191 515 557,19

34 ILMASTOTOIMET 121 471 119 42 711 025 50 026 268 48 110 336 44 632 337,91 42 283 083,38

40 VARAUKSET 573 523 000 264 342 000 1 049 836 185 231 697 385 0,— 0,—

Yhteensä 139 108 831 838 131 972 965 267 148 564 435 260 140 923 582 776 147 443 281 929,36 135 131 715 968,33

joista varauksia 
(40 01 40, 40 02 41) 117 342 000 114 342 000 285 721 185 151 697 385
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OSASTO XX

TOIMINTALOHKOIHIN KOHDENNETUT HALLINTOMENOT





KOMISSIO
OSASTO XX — TOIMINTALOHKOIHIN KOHDENNETUT HALLINTOMENOT

OSASTO XX

TOIMINTALOHKOIHIN KOHDENNETUT HALLINTOMENOT

20.2.2014 FI Euroopan unionin virallinen lehti II/75

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

XX 01 TOIMINTALOHKOIHIN KOHDENNETUT HALLINTOME
NOT

XX 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät 
menot toimintalohkoissa

XX 01 01 01 Toimielimen palveluksessa oleviin virkamiehiin ja väliaikai
siin toimihenkilöihin liittyvät menot

XX 01 01 01 01 Palkat ja palkanlisät 5.2 1 815 991 000 1 832 209 000 1 835 529 116,31

XX 01 01 01 02 Palvelukseen ottamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja 
tehtävien päättymiseen liittyvät kulut ja korvaukset 5.2 14 398 000 14 873 000 13 301 985,81

XX 01 01 01 03 Palkkojen mukautukset 5.2 p.m. 15 472 000 0,—

Välisumma 1 830 389 000 1 862 554 000 1 848 831 102,12

XX 01 01 02 Unionin edustustojen palveluksessa oleviin komission 
oleviin virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin 
liittyvät menot

XX 01 01 02 01 Palkat ja palkanlisät 5.2 107 033 000 110 428 000 103 840 600,—

XX 01 01 02 02 Palvelukseen ottamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja 
tehtävien päättymiseen liittyvät kulut ja korvaukset 5.2 7 506 000 7 462 000 6 764 000,—

XX 01 01 02 03 Määrärahat palkkojen mukautuksiin 5.2 p.m. 871 000 0,—

Välisumma 114 539 000 118 761 000 110 604 600,—

Momentti XX 01 01 – Välisumma 1 944 928 000 1 981 315 000 1 959 435 702,12

XX 01 02 Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot

XX 01 02 01 Toimielimelle työskentelevä ulkopuolinen henkilöstö

XX 01 02 01 01 Sopimussuhteiset toimihenkilöt 5.2 62 598 343 66 373 486 63 225 943,03

XX 01 02 01 02 Vuokrahenkilöstö sekä eri toimintojen tekninen ja 
hallinnollinen tuki 5.2 23 545 000 23 545 000 31 832 449,45

XX 01 02 01 03 Kansalliset virkamiehet, jotka on väliaikaisesti siirretty 
toimielimen palvelukseen 5.2 38 076 000 39 727 000 35 877 954,23

Välisumma 124 219 343 129 645 486 130 936 346,71

XX 01 02 02 Unionin edustustoissa työskentelevä ulkopuolinen 
komission henkilöstö

XX 01 02 02 01 Muun henkilöstön palkat 5.2 8 794 000 7 619 000 6 564 000,—

XX 01 02 02 02 Avustavien asiantuntijoiden ja kansallisten asiantuntijoiden 
kouluttaminen 5.2 1 792 000 2 300 000 3 500 000,—

XX 01 02 02 03 Kulut muista toimihenkilöistä ja palveluntarjoajista 5.2 337 000 256 000 256 000,—

Välisumma 10 923 000 10 175 000 10 320 000,—

XX 01 02 11 Toimielimen muut hallintomenot

XX 01 02 11 01 Virkamatka- ja edustuskulut 5.2 56 654 546 56 391 000 59 933 898,33
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XX 01 02 11 02 Konferenssi-, kokous- ja asiantuntijaryhmäkulut 5.2 26 017 658 27 008 000 24 752 014,30

XX 01 02 11 03 Komiteoiden kokoukset 5.2 12 215 651 12 863 000 11 677 956,01

XX 01 02 11 04 Selvitykset ja kuulemiset 5.2 6 394 145 6 400 000 6 555 204,75

XX 01 02 11 05 Tieto- ja hallintajärjestelmät 5.2 26 974 674 26 985 000 33 301 767,77

XX 01 02 11 06 Henkilöstön täydennyskoulutus ja johtamiskoulutus 5.2 12 981 983 13 500 000 14 571 117,26

Välisumma 141 238 657 143 147 000 150 791 958,42

XX 01 02 12 Unionin edustustoissa olevaan komission henkilöstöön 
liittyvät muut hallintomenot

XX 01 02 12 01 Virkamatkat, konferenssit ja edustuskulut 5.2 5 797 000 6 328 000 6 541 000,—

XX 01 02 12 02 Edustustohenkilöstön täydennyskoulutus 5.2 350 000 500 000 522 000,—

Välisumma 6 147 000 6 828 000 7 063 000,—

Momentti XX 01 02 – Välisumma 282 528 000 289 795 486 299 111 305,13

XX 01 03 Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot 
sekä rakennukset

XX 01 03 01 Komission tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja 
-palvelujen menot

XX 01 03 01 03 Tieto- ja viestintätekniikkalaitteet 5.2 54 612 000 54 525 000 67 575 530,39

XX 01 03 01 04 Tieto- ja viestintätekniikkapalvelut 5.2 63 867 000 63 545 000 68 253 439,56

Välisumma 118 479 000 118 070 000 135 828 969,95

XX 01 03 02 Unionin edustustojen rakennuksiin ja niissä olevaan 
komission henkilöstöön liittyvät menot

XX 01 03 02 01 Hankinta, vuokraus ja niihin liittyvät kulut 5.2 45 057 000 46 908 000 46 690 000,—

XX 01 03 02 02 Laitteisto, kalusto, tarvikkeet ja palvelut 5.2 8 741 000 9 638 000 9 694 000,—

Välisumma 53 798 000 56 546 000 56 384 000,—

Momentti XX 01 03 – Välisumma 172 277 000 174 616 000 192 212 969,95

Luku XX 01 – Yhteensä 2 399 733 000 2 445 726 486 2 450 759 977,20
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LUKU XX 01  — TOIMINTALOHKOIHIN KOHDENNETUT HALLINTOMENOT

XX 01 01  Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot toimintalohkoissa

XX 01 01 01  Toimielimen palveluksessa oleviin virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

XX 01 01 01 Toimielimen palveluksessa oleviin virkamiehiin ja väli
aikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot

XX 01 01 01 01 Palkat ja palkanlisät 5.2 1 815 991 000 1 832 209 000 1 835 529 116,31

XX 01 01 01 02 Palvelukseen ottamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen 
ja tehtävien päättymiseen liittyvät kulut ja korvaukset 5.2 14 398 000 14 873 000 13 301 985,81

XX 01 01 01 03 Palkkojen mukautukset 5.2 p.m. 15 472 000 0,—

Alamomentti XX 01 01 01 – Yhteensä 1 830 389 000 1 862 554 000 1 848 831 102,12

Selvitysosa

Unionin ulkopuolisissa maissa palveluksessa olevaa henkilöstöä lukuun ottamatta määräraha on tarkoitettu kattamaan henki
löstötaulukkoon sisältyvässä virassa olevien virkamiesten ja henkilöstötaulukkoon sisältyvässä toimessa olevien väliaikaisten toi
mihenkilöiden osalta seuraavat:

— palkat sekä palkkoihin liittyvät korvaukset ja lisät, 

— tapaturma- ja sairausvakuutusmaksut ja muut sosiaaliturvamaksut, 

— väliaikaisten toimihenkilöiden työttömyysvakuutus sekä toimielimen heidän hyväkseen tekemät siirrot eläkeoikeuksien 
perustamiseksi tai ylläpitämiseksi maassa, josta he ovat lähtöisin, 

— muut lisät ja korvaukset, 

— virkamiehille ja väliaikaisille toimihenkilöille maksettavat korvaukset vuorotyöstä tai päivystysvelvollisuudesta työpaikalla 
ja/tai kotona, 

— erottamiskorvaus erotetulle virkamiesharjoittelijalle, joka on ilmeisen soveltumaton, 

— väliaikaiselle toimihenkilölle maksettava korvaus siitä, että toimielin irtisanoo sopimuksen, 

— korvaus unionissa sijaitsevissa unionin toimipaikoissa ja unionin edustustoissa toimessa olevien virkamiesten asuntojen tur
vallisuuteen liittyvistä menoista, 

— kiinteämääräiset korvaukset ja tuntikorvaukset sellaisista AST-ura-alueen virkamiesten tekemistä ylityötunneista, joita ei 
säädettyjen menettelyjen mukaan voida hyvittää vapaa-aikana, 

— niiden korjauskerrointen vaikutukset, joita sovelletaan virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden palkkaan, sekä sen 
korjauskertoimen vaikutus, jota sovelletaan siihen palkan osaan, joka siirretään säännöllisesti eri maahan kuin missä ase
mapaikka on, 

— virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden (sekä heidän perheenjäsentensä) matkakulut tehtävien hoitamisen aloitta
misen tai päättymisen yhteydessä tai asemapaikan vaihtuessa, 

— asettautumis- ja uudelleenasettautumiskorvaukset virkamiehille ja väliaikaisille toimihenkilöille, jotka joutuvat vaihtamaan 
asuinpaikkaa aloitettuaan tehtäviensä hoitamisen, jotka joutuvat vaihtamaan asemapaikkaa tai jotka palvelussuhteen lopul
lisen päättymisen yhteydessä asettautuvat uudelleen toiselle paikkakunnalle,
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— sellaisten virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden muuttokulut, jotka joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa aloitettuaan 
tehtäviensä hoitamisen, jotka joutuvat vaihtamaan asemapaikkaa tai jotka palvelussuhteen lopullisen päättymisen yhtey
dessä asettautuvat uudelleen toiselle paikkakunnalle, 

— päivärahat niille virkamiehille tai väliaikaisille toimihenkilöille, jotka voivat osoittaa, että heidän on vaihdettava asuinpaik
kaa tehtäviensä hoitamisen aloittamisen jälkeen tai asemapaikan vaihdon vuoksi, 

— siirtymäkauden kustannukset virkamiehille, jotka määrätään uusiin jäsenvaltioihin ennen liittymistä ja joita pyydetään jää
mään palvelukseen kyseisiin jäsenvaltioihin liittymisen jälkeen ja jotka saavat poikkeuksellisesti samat taloudelliset ja aineel
liset edut, joita komissio sovelsi ennen liittymistä, Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja 
Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen liitteen X mukaisesti, 

— sellaisten palkkoihin tehtävien muutosten vaikutukset, joista neuvosto päättää varainhoitovuoden kuluessa.

Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistaan joka vuosi neuvoston asetus, jolla mukautetaan kaikkien unionin toimielinten 
virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden palkkataulukkoja, lisät ja korvaukset mukaan lukien (viimeisin mukautus:
EUVL L 338, 22.12.2010, s. 1).

Varainhoitoasetuksen 21  artiklan  3  kohdassa tarkoitettujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan
48 900 000 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

XX 01 01 02  Unionin edustustojen palveluksessa oleviin komission oleviin virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

XX 01 01 02 Unionin edustustojen palveluksessa oleviin komission 
oleviin virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin 
liittyvät menot

XX 01 01 02 01 Palkat ja palkanlisät 5.2 107 033 000 110 428 000 103 840 600,—

XX 01 01 02 02 Palvelukseen ottamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen 
ja tehtävien päättymiseen liittyvät kulut ja korvaukset 5.2 7 506 000 7 462 000 6 764 000,—

XX 01 01 02 03 Määrärahat palkkojen mukautuksiin 5.2 p.m. 871 000 0,—

Alamomentti XX 01 01 02 – Yhteensä 114 539 000 118 761 000 110 604 600,—

Selvitysosa

Unionin edustustoihin kolmansissa maissa ja kansainvälisissä järjestöissä toimiviin edustustoihin liittyvien alamomenttien 
19 01 01 02, 20 01 01 02, 21 01 01 02 ja 22 01 01 02 osalta määräraha on tarkoitettu kattamaan komission henkilöstötau
lukkoon sisältyvässä virassa olevien virkamiesten ja henkilöstötaulukkoon sisältyvässä toimessa olevien väliaikaisten toimihen
kilöiden osalta seuraavat:

— palkat sekä palkkoihin liittyvät korvaukset ja lisät,

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:338:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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— tapaturma- ja sairausvakuutusmaksut ja muut sosiaaliturvamaksut, 

— väliaikaisten toimihenkilöiden työttömyysvakuutus sekä siirrot heidän hyväkseen eläkeoikeuksien perustamiseksi tai yllä
pitämiseksi maassa, josta he ovat lähtöisin, 

— muut lisät ja korvaukset, 

— ylityötunnit, 

— virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden palkkaan sovellettavan korjauskertoimen vaikutukset, 

— sellaisten palkkoihin tehtävien muutosten vaikutukset, joista neuvosto päättää varainhoitovuoden kuluessa, 

— asettautumis- ja uudelleenasettautumiskorvaukset sellaisille henkilöstön jäsenille, jotka joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa 
aloitettuaan tehtäviensä hoitamisen, jotka joutuvat vaihtamaan asemapaikkaa tai jotka palvelussuhteen lopullisen päätty
misen yhteydessä asettautuvat uudelleen toiselle paikkakunnalle, 

— henkilöstön ja heidän perheenjäsentensä matkakulut tehtävien hoitamisen aloittamisen tai päättymisen yhteydessä tai ase
mapaikan vaihtuessa, 

— sellaisten henkilöstön jäsenten muuttokulut, jotka joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa aloitettuaan tehtäviensä hoitamisen, 
jotka joutuvat vaihtamaan asemapaikkaa tai jotka palvelussuhteen lopullisen päättymisen yhteydessä asettautuvat uudel
leen toiselle paikkakunnalle.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1268/2012, annettu 29 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellet
tavista varainhoitosäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 soveltamis
säännöistä (EUVL L 362, 31.12.2012, s. 1).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:362:0001:0001:FI:PDF


KOMISSIO
OSASTO XX — TOIMINTALOHKOIHIN KOHDENNETUT HALLINTOMENOT

LUKU XX 01 — TOIMINTALOHKOIHIN KOHDENNETUT HALLINTOMENOT (jatkoa)

II/80 FI Euroopan unionin virallinen lehti 20.2.2014

XX 01 02  Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot

XX 01 02 01  Toimielimelle työskentelevä ulkopuolinen henkilöstö

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

XX 01 02 01 Toimielimelle työskentelevä ulkopuolinen henkilöstö

XX 01 02 01 01 Sopimussuhteiset toimihenkilöt 5.2 62 598 343 66 373 486 63 225 943,03

XX 01 02 01 02 Vuokrahenkilöstö sekä eri toimintojen tekninen ja hal
linnollinen tuki 5.2 23 545 000 23 545 000 31 832 449,45

XX 01 02 01 03 Kansalliset virkamiehet, jotka on väliaikaisesti siirretty 
toimielimen palvelukseen 5.2 38 076 000 39 727 000 35 877 954,23

Alamomentti XX 01 02 01 – Yhteensä 124 219 343 129 645 486 130 936 346,71

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat unionin alueella aiheutuneet menot:

— (Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavissa palvelussuhteen ehdoissa tarkoitettujen) sopimussuhteisten toi
mihenkilöiden palkat ja työnantajan sosiaaliturvamaksut sekä näiden toimihenkilöiden palkkaukseen sovellettavien korja
uskertoimien vaikutus, 

— vammaisten avustajina toimivien sopimussuhteisten toimihenkilöiden palkkaukseen tarvittava määrä, 

— vuokrahenkilöstön, erityisesti toimistohenkilöstön sekä pika- ja konekirjoittajien käytöstä aiheutuvat menot, 

— teknisiä ja hallinnollisia tehtäviä ja asiantuntijatehtäviä koskevista palvelusopimuksista johtuvat henkilöstömenot sekä tähän 
henkilöstöön liittyvät rakennuksista, tarvikkeista ja hallinnosta aiheutuvat menot, 

— jäsenvaltioiden virkamiesten tai muiden asiantuntijoiden väliaikaiset komennukset ja siirrot komission yksiköihin tai tar
vittavat lyhytaikaiset konsultointipalvelut, erityisesti yhdenmukaistamista koskevien säädösten laatimiseksi eri aloilla; hen
kilöstövaihtoa toteutetaan myös siksi, että jäsenvaltiot voisivat soveltaa yhdenmukaisesti unionin säädöksiä, 

— sellaisten palkkoihin tehtävien muutosten vaikutukset, joista neuvosto päättää varainhoitovuoden kuluessa.

Unionin ohjelmiin osallistuvien ehdokasmaiden ja tapauksen mukaan myös Länsi-Balkanin mahdollisten ehdokkaiden rahoi
tusosuuksista saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille  6  0  3  1, voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoase
tuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti.

Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltiot maksavat Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 82 artiklan nojalla osuutensa 
unionin yleisistä menoista. Näin saadut tulot otetaan määrärahoiksi asianomaisiin budjettikohtiin varainhoitoasetuksen mukai
sesti. Näiden tulojen määräksi arvioidaan 200 700 euroa.

Unionin ohjelmiin osallistuvan Sveitsin valaliiton rahoitusosuudesta saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomen
tille 6 0 3 3, voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan käy
tettävissä olevien tietojen perusteella 1 551 400 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.
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Yksityiskohtaiset säännöt nimittämisestä ja korvauksista ja muista komission vahvistamista rahoitusedellytyksistä.

Neuvoston direktiivi 2000/78/EY, annettu 27 päivänä marraskuuta 2000, yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koske
vista yleisistä puitteista (EYVL L 303, 2.12.2000, s. 16).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

Euroopan parlamentin puhemiehistön 22  päivänä  kesäkuuta 2005 hyväksymät vammaisten työhönottoa koskevat 
käytännesäännöt.

XX 01 02 02  Unionin edustustoissa työskentelevä ulkopuolinen komission henkilöstö

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

XX 01 02 02 Unionin edustustoissa työskentelevä ulkopuolinen 
komission henkilöstö

XX 01 02 02 01 Muun henkilöstön palkat 5.2 8 794 000 7 619 000 6 564 000,—

XX 01 02 02 02 Avustavien asiantuntijoiden ja kansallisten asiantunti
joiden kouluttaminen 5.2 1 792 000 2 300 000 3 500 000,—

XX 01 02 02 03 Kulut muista toimihenkilöistä ja palveluntarjoajista 5.2 337 000 256 000 256 000,—

Alamomentti XX 01 02 02 – Yhteensä 10 923 000 10 175 000 10 320 000,—

Selvitysosa

Unionin edustustoihin kolmansissa maissa ja kansainvälisiin järjestöihin sijoitettuun ulkopuoliseen komission henkilöstöön liit
tyvien alamomenttien 19 01 02 02, 20 01 02 02, 21 01 02 02 ja 22 01 02 02 osalta määräraha on tarkoitettu kattamaan

— paikallisten toimihenkilöiden ja/tai sopimussuhteisten toimihenkilöiden palkat sekä työnantajan maksettavaksi kuuluvat 
sosiaaliturvamaksut ja -edut, 

— paikallisen henkilöstön täydentävän sosiaaliturvajärjestelmän työnantajamaksut, 

— vuokrahenkilöstön ja freelancetyöntekijöiden palvelut.

Unionin edustustoissa toimivien avustavien asiantuntijoiden ja kansallisten asiantuntijoiden osalta määräraha kattaa

— sellaisten menojen rahoituksen tai osarahoituksen, jotka aiheutuvat (korkeakoulututkinnon suorittaneiden) avustavien 
asiantuntijoiden sijoittamisesta unionin edustustoihin, 

— jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden nuorille diplomaateille järjestettyjen seminaarien kulut, 

— menot, jotka liittyvät jäsenvaltioiden virkamiesten siirtämiseen tai väliaikaiseen nimittämiseen unionin edustustoihin.

Varainhoitoasetuksen 21  artiklan  3  kohdassa tarkoitettujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan
45 000 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:303:0016:0016:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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XX 01 02 11  Toimielimen muut hallintomenot

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

XX 01 02 11 Toimielimen muut hallintomenot

XX 01 02 11 01 Virkamatka- ja edustuskulut 5.2 56 654 546 56 391 000 59 933 898,33

XX 01 02 11 02 Konferenssi-, kokous- ja asiantuntijaryhmäkulut 5.2 26 017 658 27 008 000 24 752 014,30

XX 01 02 11 03 Komiteoiden kokoukset 5.2 12 215 651 12 863 000 11 677 956,01

XX 01 02 11 04 Selvitykset ja kuulemiset 5.2 6 394 145 6 400 000 6 555 204,75

XX 01 02 11 05 Tieto- ja hallintajärjestelmät 5.2 26 974 674 26 985 000 33 301 767,77

XX 01 02 11 06 Henkilöstön täydennyskoulutus ja johtamiskoulutus 5.2 12 981 983 13 500 000 14 571 117,26

Alamomentti XX 01 02 11 – Yhteensä 141 238 657 143 147 000 150 791 958,42

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat hajautetuista toiminnoista aiheutuvat menot:

Virkamatkat:

— henkilöstösääntöjen alaisuuteen kuuluvan komission henkilöstön sekä komissioon siirrettyjen asiantuntijoiden, kansallis
ten tai kansainvälisten virkamiesten virkamatka- ja matkustuskulut (mukaan lukien matka- ja paikkalippujen varauskulut), 
päivärahat sekä muut virkamatkan suorittamiseen liittyvät menot ja poikkeukselliset menot (muiden unionin toimielinten 
tai elinten sekä ulkopuolisten tahojen puolesta maksettujen virkamatkakulujen korvaus otetaan käyttötarkoitukseensa sido
tuksi tuloksi).

Edustuskulut:

— kulut, jotka liittyvät komission nimissä ja yksikön edun mukaisesti edustusvelvoitteiden täyttämiseen (korvausta ei mak
seta komission tai muiden unionin toimielinten virkamiehille tai toimihenkilöille järjestettävistä edustustilaisuuksista).

Asiantuntijakokoukset:

— kulut, jotka aiheutuvat komission perustamien tai koolle kutsumien asiantuntijaryhmien toiminnasta: tutkimus- ja työryh
miin kutsuttujen asiantuntijoiden matka- ja oleskelukulut sekä näiden kokousten järjestämiseen liittyvät kulut, jos niitä ei 
kateta nykyisestä infrastruktuurista toimielinten päätoimipaikoissa tai ulkopuolisissa toimistoissa (asiantuntijoille makset
tavat korvaukset suoritetaan komission päätösten perusteella).

Konferenssit:

— sellaisiin konferensseihin, kongresseihin ja kokouksiin liittyvät kulut, jotka komissio järjestää eri politiikkojen toteuttami
sen tueksi, ja menot varainhoidon valvonnasta vastaavien organisaatioiden ja elinten verkoston toiminnasta, muun muassa 
vuosittaisen kokouksen järjestämisestä näiden organisaatioiden ja Euroopan parlamentin talousarvion valvontavaliokun
nan välillä Euroopan parlamentin vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2004, pääluokka  III – Komissio 27  päivänä  huhtikuuta 2006 antaman päätöslauselman 88  kohdan 
mukaisesti (EUVL L 340, 6.12.2006, s. 5),

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:340:0005:0005:FI:PDF
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— menot, jotka liittyvät sellaisten konferenssien, seminaarien, kokousten sekä koulutus- ja harjoittelujaksojen järjestämiseen, 
jotka on tarkoitettu unionin varoilla rahoitettujen toimien tai unionin omien varojen keräämistoimien tarkastamisesta tai 
valvonnasta vastaaville jäsenvaltioiden virkamiehille tai virkamiehille, jotka osallistuvat unionin tilastojärjestelmän kehit
tämiseen, sekä vastaavat menot unionin ohjelmien mukaisesti rahoitettuja toimia hallinnoivien ja tarkastavien Keski- ja Itä-
Euroopan maiden virkamiesten osalta, 

— kolmansien maiden viranomaisten koulutuksesta aiheutuvat menot, jos näiden viranomaisten tehtäviin kuuluu suoraan 
unionin taloudellisten etujen suojaamista koskevia hallinto- tai valvontatehtäviä, 

— sellaisiin konferensseihin, kongresseihin ja kokouksiin liittyvät kulut, joihin komissio osallistuu, 

— konferenssien osanottomaksut, lukuun ottamatta koulutusmenoja, 

— ammatillisten ja tieteellisten yhdistysten jäsenmaksut, 

— sisäisissä kokouksissa tarjottujen virvokkeiden ja satunnaisesti tarjottujen kevyiden aterioiden kustannukset.

Komiteoiden kokoukset:

— perussopimuksen sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten tai neuvoston asetusten nojalla perustettujen komi
teoiden toiminnan yhteydessä kutsuttujen asiantuntijoiden matka-, oleskelu- ja liitännäiskulut sekä näiden kokousten jär
jestämiseen liittyvät kulut, jos niitä ei kateta nykyisestä infrastruktuurista toimielinten päätoimipaikoissa tai ulkopuolisissa 
toimistoissa (asiantuntijoille maksettavat korvaukset suoritetaan komission päätösten perusteella).

Selvitykset ja kuulemiset:

— menot, jotka aiheutuvat erityisistä selvityksistä ja kuulemisista ja jotka on annettu sopimuksella erittäin pätevien asiantun
tijoiden tehtäväksi (luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt), jos komission henkilöstö ei voi niitä itse suorittaa, 

— jo tehtyjen selvitysten osto tai tilaukset erityisiltä tutkimusinstituuteilta.

Osalla määrärahasta on tarkoitus kattaa kaksi selvitystä seuraavista aiheesta:

1) Euroopan laajuinen tarkkailuverkosto allergioihin liittyvien uusien uhkien varhaista havaitsemista varten: toteutettavuus ja 
toiminnan kestävyys pitkällä aikavälillä.

Tällä selvityksellä olisi pyrittävä osoittamaan, että Euroopan laajuinen tarkkailuverkosto allergioihin liittyvien uusien uhkien var
haista havaitsemista varten voi toimia pitkällä aikavälillä. Tarkkailuverkostolla olisi oltava seuraavat pitkän aikavälin tavoitteet:

— luodaan keskustietokanta, kerätään tietoa (eri maissa ja EU:n laajuisesti) sekä analysoidaan ja julkaistaan tietoa säännöllisesti. 

— tunnistetaan allergisiin sairauksiin liittyviä uusia kehityssuuntia, ennen kuin niistä tulee merkittäviä kansanterveysongel
mia, jotka saattavat lisätä Euroopan terveydenhuoltojärjestelmiin kohdistuvaa taakkaa. 

— raportoidaan päätöksentekijöille ja varoitetaan heitä ajoissa uusista allergeeneista, kun toimet ovat tarpeen. 

— kehitetään kestävä järjestelmä tietoisuuden lisäämiseksi alkaen kouluista, jotta voidaan vähentää allergioiden yhteiskun
nalle aiheuttamaa taakkaa.

Toimet:

— arvioidaan olemassa olevia kansallisia allergioiden seurantajärjestelmiä, jotka voidaan liittää tarkkailuverkostoon. 

— otetaan mukaan jo olemassa oleva infrastruktuuri, jossa on yli 100 allergiakeskusta ja joka kattaa koko unionin. Verkosto 
on ollut toiminnassa yli 7 vuotta ja se laajenee edelleen, mikä on osoitus hankkeen kestävyydestä.
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— käytetään hengitystie- ja ruoka-aineallergeenien standardoituja testisarjoja (ottaen huomioon alueelliset vaihtelut) 100 kes
kuksessa kaikilla potilailla ja otetaan tämä toimintatapa käyttöön koko unionissa. Tämä mahdollistaa allergiaa koskevien 
kehityssuuntien johdonmukaisen ja standardoidun seurannan potilailla. 

— valitaan pilottitutkimuksessa potilaista otos, ”raportoijat”, jonka avulla voidaan suorittaa johdonmukaista allergiaseurantaa 
valituissa keskuksissa käyttäen internetiä ja älypuhelinteknologiaa (ilmassa olevien allergeenien tarkkailuverkosto). 

— raportoidaan tuntemattomiin hengitystie-, ruoka-aine-, lääkeaine- tai kosketusallergioihin liittyvät allergiatapaukset kes
kustietokantaan, jotta unioniin tulevat uudet allergeenit voidaan havaita varhaisessa vaiheessa. 

— levitetään tuloksia päätöksentekijöiden, terveydenhoidon ammattihenkilöiden ja yleisön keskuudessa.

2) Kulttuurialan ja luovien alojen merkityksen kasvulle ja aluekehitykselle ymmärtäminen ja mittaaminen

Kulttuuriala ja luovat alat vaikuttavat merkittävästi Euroopan unionin identiteetin, sen talouden ja kansalaisten elämän muo
toutumiseen. Perinne, musiikki, elokuva, viihde, julkaisu, muoti, suunnittelu, arkkitehtuuri ja käsiteollisuus ovat taiteen, tekno
logian ja liiketoiminnan risteyskohdassa. Komission 26  päivänä  syyskuuta 2012 antaman tiedonannon ”Kulttuurialalta ja 
luovilta toimialoilta kasvua ja työpaikkoja EU:lle” (COM (2012) 537 final) mukaan näiden alojen osuus unionin BKT:stä on 
3,3 prosenttia ja alat työllistävät 6,7 miljoonaa henkeä. Näiden alojen kulttuuriarvon ja taloudellisen merkityksen lisäksi niillä 
on laaja heijastusvaikutus taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen, sillä ne vaikuttavat muihin aloihin, alueelliseen houkutte
levuuteen ja luovuuden ja innovaation stimulointiin.

Valitettavasti ei vieläkään täysin tiedosteta, millainen vaikutus kulttuurialalla ja luovilla aloilla voi olla unionin taloudelliseen ja 
sosiaaliseen kehitykseen.

Euroopan parlamentti totesi 12 päivänä toukokuuta 2011 antamassaan päätöslauselmassa aiheesta ”Kulttuuriteollisuuden ja luo
van alan teollisuuden mahdollisuudet käyttöön”, että ”on tarpeen analysoida kulttuuriteollisuutta ja luovan alan teollisuutta ja 
niiden toiminnan vaikutusta unionin taloudelle yksilöimällä, määrittelemällä ja arvioimalla ne aloittain, jotta voidaan nostaa 
esille niiden erityispiirteet, ymmärtää paremmin niiden tavoitteita ja ongelmia sekä toteuttaa tehokkaampia toimia”. Samassa 
päätöslauselmassa parlamentti kehotti ”komissiota pyrkimään kulttuuriteollisuuden ja luovan alan teollisuuden parempaan mää
rittelyyn, jotta voidaan analysoida perusteellisesti niiden vaikutusta pitkän aikavälin kasvuun ja kansainväliseen kilpailukykyyn 
ja edistää tehokkaammin alan erityispiirteiden tunnustamista”.

Unionilla ei ole riittävästi tietoa eikä indikaattoreita, joilla se voisi mitata kulttuuriteollisuuden vaikutusta talouskehitykseen, 
mikä pirstaloi, estää ja ehkäisee tämän alan aloitteita ja investointeja. Esimerkiksi Euroopan kulttuuripääkaupunkinimitys on 
edesauttanut kaupunkien elvyttämistä ja alueiden kiinnostavuutta Nimityksen aikana tehtyjen investointien vaikutuksesta ei kui
tenkaan ole saatavilla kattavaa aineistoa. Myöskään kulttuuriresurssien ja -toimijoiden merkitystä taloudellisen ja sosiaalisen 
innovoinnin kannustajina luovien ekosysteemien keskiössä ei ymmärretä.

Tieto- ja hallintajärjestelmät:

— tieto- ja hallintajärjestelmien ostopalveluina hankittu kehittäminen ja ylläpito, 

— hallintoon (henkilöstö, talousarvio, varainhoito, kirjanpito jne.) liittyvien kokonaisten (avaimet käteen -periaatteella toimi
tettavien) tieto- ja hallintajärjestelmien hankinta ja ylläpito, 

— näihin järjestelmiin liittyvät selvitykset, asiakirjat ja koulutus sekä työnhallinta, 

— tietotekniikan alan tietojen ja asiantuntemuksen hankinta: laatu, turvallisuus, teknologia, kehittämismenetelmät, tietotek
niikan hallinta jne., 

— näihin järjestelmiin liittyvä tekninen tuki ja niiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi tarvittavat tekniset toimet.
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Henkilöstön täydennyskoulutus ja johtamiskoulutus:

— henkilöstön pätevyyden lisäämiseksi ja toimielimen toiminnan ja tehokkuuden parantamiseksi järjestettävään yleiseen kou
lutukseen liittyvät menot:

— asiantuntijoiden käyttäminen koulutustarpeiden määrittämiseen, koulutuksen suunnitteluun, toteuttamiseen, arvioin
tiin sekä seurantaan, 

— konsulttien käyttäminen eri aloilla, erityisesti organisaatiomenetelmien, johtamisen, strategian, laadun ja henkilöstö
hallinnon aloilla, 

— komission yksiköiden järjestämän koulutuksen (kurssit, seminaarit, konferenssit) suunnitteluun, toteuttamiseen ja arvi
ointiin liittyvät menot (kouluttajat/luennoijat ja heidän matka- ja oleskelukulunsa sekä opetusmateriaali), 

— ulkoisiin koulutustilaisuuksiin osallistumisesta ja ammattialan järjestöihin liittymisestä aiheutuvat menot, 

— menot, jotka aiheutuvat koulutustilaisuuksien järjestämisestä, tiloista, kuljetuksista, aterioista ja osallistujien 
majoituksesta, 

— menot, jotka liittyvät julkaisuja ja tiedottamista ja näihin liittyviä internetsivustoja koskevan koulutuksen järjestämi
seen sekä opetusmateriaalin ostoon, etäopetusliittymiin ja -lupiin, kirjoihin, lehtiin ja multimediatuotteisiin, 

— opetusmateriaalin rahoitus.

Unionin ohjelmiin osallistuvien ehdokasmaiden ja tapauksen mukaan myös Länsi-Balkanin mahdollisten ehdokkaiden rahoi
tusosuuksista saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille  6  0  3  1, voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoase
tuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti.

Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltiot maksavat Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 82 artiklan nojalla osuutensa 
unionin yleisistä menoista. Näin saadut tulot otetaan määrärahoiksi asianomaisiin budjettikohtiin varainhoitoasetuksen mukai
sesti. Näiden tulojen määräksi arvioidaan 719 500 euroa.

Unionin ohjelmiin osallistuvan Sveitsin valaliiton rahoitusosuudesta saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomen
tille 6 0 3 3, voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan käy
tettävissä olevien tietojen perusteella 6 203 900 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.
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XX 01 02 12  Unionin edustustoissa olevaan komission henkilöstöön liittyvät muut hallintomenot

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

XX 01 02 12 Unionin edustustoissa olevaan komission henkilöstöön 
liittyvät muut hallintomenot

XX 01 02 12 01 Virkamatkat, konferenssit ja edustuskulut 5.2 5 797 000 6 328 000 6 541 000,—

XX 01 02 12 02 Edustustohenkilöstön täydennyskoulutus 5.2 350 000 500 000 522 000,—

Alamomentti XX 01 02 12 – Yhteensä 6 147 000 6 828 000 7 063 000,—

Selvitysosa

Kolmansissa maissa oleviin unionin edustustoihin ja kansainvälisiin järjestöihin sijoitettuun komission henkilöstöön liittyvien 
alamomenttien 19 01 02 12, 20 01 02 12, 21 01 02 12 ja 22 01 02 12 osalta määräraha on tarkoitettu kattamaan

— muuta henkilöstöä koskevat kulut ja korvaukset, oikeudellinen neuvonta mukaan luettuna, 

— virkamiesten, sopimussuhteisten toimihenkilöiden ja paikallisten toimihenkilöiden palvelukseen ottamisesta aiheutuvat 
menot, kuten julkaisukulut, kilpailuihin ja haastatteluihin kutsuttujen hakijoiden matka- ja oleskelukulut sekä tapaturma
vakuutuskulut, yhteisten kilpailujen järjestämisestä johtuvat kulut sekä ennen palvelukseen ottamista tehtävän lääkärintar
kastuksen kulut, 

— edustustoissa olevien lääkintätarvikkeiden hankkiminen, uusiminen, muuntaminen ja huolto, 

— menot, jotka liittyvät virkamiesten, sopimussuhteisten toimihenkilöiden ja paikallisten toimihenkilöiden vuotuisiin lääkä
rintarkastuksiin ja niiden yhteydessä tehtyihin analyyseihin ja testeihin sekä henkilöstön sosiaalisia suhteita edistäviin kult
tuuritoimintaan ja -aloitteisiin, 

— terveydenhoitomenot, jotka liittyvät paikallisen lain mukaisesti tehtyjen sopimusten nojalla palkattuihin paikallisiin toimi
henkilöihin, asiantuntijalääkäreistä ja -hammaslääkäreistä aiheutuvat kustannukset sekä työpaikalla toteutettavista AIDSiin 
liittyvistä toimista aiheutuvat menot, 

— kiinteämääräinen edustuslisä virkamiehille, joille aiheutuu tehtävien luonteen vuoksi säännöllisesti edustuskuluja, sekä nii
den kulujen korvaaminen, joita valtuutetuille virkamiehille on aiheutunut komission/unionin nimissä, yksikön edun mukai
sesti ja osana tehtäviä täytetyistä edustusvelvollisuuksista (unionin alueella sijaitsevien unionin edustustojen osalta osa 
asumiskuluista katetaan kiinteämääräisellä edustuslisällä), 

— matkakulut, virkamatkapäivärahat sekä muut virkamatkaan liittyvät tai siitä aiheutuneet poikkeukselliset kulut virkamie
hille ja muille toimihenkilöille, 

— lääketieteelliseen evakuointiin liittyvät kuljetuskustannukset ja päivärahat, 

— kriisitilanteista johtuvat menot, myös matka- ja asumiskulut ja päivärahat, 

— henkilöstön pätevyyden lisäämiseksi ja toimielimen toiminnan parantamiseksi järjestettävään yleiseen koulutukseen ja kie
likoulutukseen liittyvät menot:

— asiantuntijoiden käyttäminen koulutustarpeiden määrittämiseen, koulutuksen suunnitteluun, toteuttamiseen, arvioin
tiin sekä seurantaan, 

— konsulttien käyttäminen eri aloilla, erityisesti organisaatiomenetelmien, suunnittelun, johtamisen, strategian, laadun 
ja henkilöstöhallinnon aloilla, 

— komission tai Euroopan ulkosuhdehallinnon järjestämän koulutuksen (kurssit, seminaarit, konferenssit) suunnitte
luun, toteuttamiseen ja arviointiin liittyvät menot (kouluttajat/luennoijat ja heidän matka- ja oleskelukulunsa sekä 
opetusmateriaali),
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— menot, jotka aiheutuvat koulutustilaisuuksien järjestämisestä, tiloista, kuljetuksista ja laitteiston vuokrauksesta kou
lutusta sekä paikallisia ja alueellisia seminaareja varten, sekä muut kulut, kuten virvokkeet ja ateriat, 

— konferenssien ja seminaarien osallistumismaksut sekä ammatillisten tai tieteellisten yhdistysten jäsenmaksut, 

— koulutusmenot, jotka liittyvät julkaisuihin, tiedotukseen ja verkkosivustoihin sekä opetusmateriaalin, etäopetusliitty
mien ja -lupien, kirjojen, lehtien ja multimediatuotteiden hankintaan.

Varainhoitoasetuksen 21  artiklan  3  kohdassa tarkoitettujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan
14 000 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

XX 01 03  Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot sekä rakennukset

XX 01 03 01  Komission tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

XX 01 03 01 Komission tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja 
-palvelujen menot

XX 01 03 01 03 Tieto- ja viestintätekniikkalaitteet 5.2 54 612 000 54 525 000 67 575 530,39

XX 01 03 01 04 Tieto- ja viestintätekniikkapalvelut 5.2 63 867 000 63 545 000 68 253 439,56

Alamomentti XX 01 03 01 – Yhteensä 118 479 000 118 070 000 135 828 969,95

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat unionin alueella aiheutuneet menot:

— komission rakennusten televiestintäjärjestelmät, etenkin puhelinkeskusten ja -jakamoiden sekä audio-, videokonferenssi-, 
sisäpuhelin- ja matkapuhelinjärjestelmien osto, vuokraus, asennus ja huolto, 

— tietoverkot (laitteet ja huolto) ja niihin liittyvät palvelut (hallinnointi, tuki, dokumentointi, asennus ja käytöstä poistaminen), 

— tietokoneiden, päätteiden, mikrotietokoneiden, oheislaitteiden, liitäntälaitteiden sekä niiden toiminnan kannalta tarpeellis
ten ohjelmien osto, vuokraus tai leasingvuokraus, 

— tulosteisiin liittyvien laitteiden (myös väriainekasettien), kuten tulostimien, faksien, valokopiokoneiden ja skannerien, osto, 
vuokraus tai leasingvuokraus, 

— kirjoituskoneiden, tekstinkäsittelylaitteiden ja kaikkien toimistossa käytettävien sähköisten laitteiden osto, vuokraus tai 
leasingvuokraus, 

— näihin välineisiin liittyvät asennukset, kokoonpano, ylläpito, selvitykset, asiakirjat ja tarvikkeet, 

— kaikkien unionin toimielinten yhteisen palvelimen, Europa-sivuston kehittäminen ja käyttö, 

— komission intranetsivuston (My Intracomm) luominen ja kehittäminen, 

— ulkopuolisten sähköisten tietopalveluiden ja -kantojen liittymä- ja käyttömenot sekä sähköisten välineiden (cd-rom jne.) 
hankintakulut,
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— näiden tietojen käyttöön tarvittava koulutus ja tuki, 

— kaapelin tai radioaaltojen välityksellä tapahtuvan viestinnän tilaaja- ja käyttömaksut (kiinteä puhelin ja matkapuhelin, len
nätin, teleksi, televisio, telekonferenssi ja videokonferenssi) sekä tiedonsiirtoverkkoihin, telemaattisiin palveluihin jne. liit
tyvät menot sekä puhelinluetteloiden hankinta, 

— rakennusten väliset puhelin- ja tietoliikenneyhteydet sekä unionin toimipaikkojen väliset kansainväliset 
tietoliikenneyhteydet, 

— tietotekniikkaan ja sovellusohjelmiin liittyvä tuki, tietokoneisiin ja ohjelmistoihin liittyvä koulutus ja muut yleishyödylliset 
toimet, yleishyödyllinen tietotekniikkakoulutus, painettujen tai sähköisten teknisten asiakirjojen tilaukset jne., ulkopuoli
nen käyttöhenkilöstö, toimistopalvelut, tilaukset kansainvälisistä järjestöistä jne., tietotekniikkaan ja sovellusohjelmiin liit
tyvät turvallisuustutkimukset ja laadunvarmistus, 

— menot, jotka koskevat:

— laskentakeskuksen tietokoneiden, oheislaitteiden ja ohjelmien ostoa, vuokrausta tai leasingvuokrausta sekä 
tukipalvelukuluja, 

— näihin välineisiin liittyvää ylläpitoa, käyttäjätukea, selvityksiä, dokumentaatiotyötä, koulutusta ja tarvikkeita sekä 
alihankintatöitä, 

— laskentakeskuksen toiminnan kannalta tarpeellisten ohjelmien ostopalveluna hankittua kehittämistä ja ylläpitoa.

Määrärahat, jotka kattavat vastaavat menot tutkimuksen alalla, on otettu kyseisten osastojen momentille 01 05.

Määräraha kattaa unionin alueella aiheutuneet menot, lukuun ottamatta unionin alueella olevia komission edustustoja, joiden 
menot on otettu alamomentille 16 01 03 03.

Unionin ohjelmiin osallistuvan Sveitsin valaliiton rahoitusosuudesta saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomen
tille 6 0 3 3, voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti.

Varainhoitoasetuksen 21  artiklan  3  kohdassa tarkoitettujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan
22 141 000 euroa.

Oikeusperusta

Neuvoston direktiivi 89/391/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1989, toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja tervey
den parantamisen edistämiseksi työssä (EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1).

Neuvoston direktiivi 90/270/ETY, annettu 29 päivänä toukokuuta 1990, turvallisuutta ja terveyttä varten näyttöpäätetyölle ase
tettavista vähimmäisvaatimuksista (viides direktiivin 89/391/ETY 16  artiklan  1  kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) 
(EYVL L 156, 21.6.1990, s. 14).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1989&mm=06&jj=29&type=L&nnn=183&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1990&mm=06&jj=21&type=L&nnn=156&pppp=0014&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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XX 01 03 02  Unionin edustustojen rakennuksiin ja niissä olevaan komission henkilöstöön liittyvät menot

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

XX 01 03 02 Unionin edustustojen rakennuksiin ja niissä olevaan 
komission henkilöstöön liittyvät menot

XX 01 03 02 01 Hankinta, vuokraus ja niihin liittyvät kulut 5.2 45 057 000 46 908 000 46 690 000,—

XX 01 03 02 02 Laitteisto, kalusto, tarvikkeet ja palvelut 5.2 8 741 000 9 638 000 9 694 000,—

Alamomentti XX 01 03 02 – Yhteensä 53 798 000 56 546 000 56 384 000,—

Selvitysosa

Kolmansissa maissa oleviin unionin edustustoihin ja kansainvälisiin järjestöihin sijoitettuun komission henkilöstöön liittyvien 
alamomenttien 19 01 03 02, 20 01 03 02, 21 01 03 02 ja 22 01 03 02 osalta määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat 
menoerät:

— väliaikaiset asumiskorvaukset ja päivärahat, 

— unionin ulkopuolella sijaitsevien unionin edustustojen rakennusten vuokrien ja muiden kustannusten osalta:

— rakennukset ja rakennusten osat, joissa on unionin edustustojen toimistoja tai joissa työskentelee unionin ulkopuo
lelle lähetettyjä virkamiehiä: vuokrat (myös väliaikaiset asumiskorvaukset) ja verot, vakuutusmaksut, kunnostuksiin ja 
suuriin korjaustöihin liittyvät menot, henkilöiden ja omaisuuden turvallisuuteen liittyvät toistuvat menot (salauslait
teet, kassakaapit, suojakalterit jne.), 

— rakennukset ja rakennusten osat, joissa on unionin edustustojen toimistoja tai edustuston työntekijöiden asuntoja: 
veden, kaasun, sähkön tai muiden polttoaineiden käyttökulut, kunnossapito-, korjaus-, huolto-, kunnostus- ja muut
tokulut ja muut toistuvat menot (etenkin katumaksut, puhtaanapito- ja jätteidenkuljetusmaksut, opastetarvikemaksut 
jne.), 

— unionin alueella sijaitsevien unionin edustustojen rakennusten vuokrien ja muiden kustannusten osalta:

— rakennukset ja rakennusten osat, joissa on unionin edustustojen toimistoja: vuokrat, veden, kaasun, sähkön tai mui
den polttoaineiden käyttökulut; ajoneuvojen vakuutusmaksut, kunnossapito- ja korjauskustannukset; kunnostuksista 
ja suurista korjaustöistä aiheutuvat menot; turvallisuuteen liittyvät menot, erityisesti valvontasopimukset, sammutti
mien vuokraus ja lataus; palontorjuntakaluston hankinta ja kunnossapito, vapaaehtoisina palontorjuntaan osallistu
vien virkamiesten varusteiden uusiminen; lakisääteisten tarkastuksien kulut jne., 

— virkamiesten asuinrakennukset tai rakennusten osat: asuntojen turvallisuuteen liittyvien menojen korvaaminen, 

— rakennustonttien ja rakennusten hankkiminen (osto tai ostovuokraus) ja toimisto- tai asuinrakennusten rakennuttamiseen 
liittyvät menot, mukaan luettuna alustavista selvityksistä aiheutuvat kulut ja sekalaiset palkkiot, 

— irtaimen omaisuuden ja varusteiden hankinta, vuokraus, leasingvuokraus, kunnossapito ja korjaaminen, sisältää erityisesti 
audiovisuaaliset, arkisto-, kopiointi-, kirjasto- ja tulkkauslaitteet ja erityiset toimistotarvikkeet (kopiokoneet, mikrofilmien 
luku- ja tulostuslaitteet, faksit jne.) sekä näihin varusteisiin liittyvän kirjallisen aineiston ja tarvikkeiden 
hankintakustannukset, 

— teknisten tarvikkeiden, kuten generaattoreiden ja ilmastointilaitteiden hankkiminen, kunnossapito ja korjaus sekä edustus
tojen sosiaalisluonteisten tarvikkeiden asentaminen ja varustaminen, 

— kuljetuskaluston, myös työkalujen, hankkiminen, uusiminen, leasingvuokraus, kunnossapito tai korjaus,
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— ajoneuvojen vakuutusmaksut, 

— teosten, asiakirjojen ja muiden ei-kausijulkaisujen hankinta ja päivittäminen sekä sanoma- ja aikakauslehtien ja muiden jul
kaisujen tilaaminen ja sitominen sekä muut niiden säilyttämistä varten tarvittavat toimenpiteet, 

— tietotoimistoihin tehtävät tilaukset, 

— paperin, kirjekuorien, toimisto- ja monistustarvikkeiden sekä tiettyjen ulkopuolisten tehtäväksi annettujen painotöiden 
hankinta, 

— tarvikkeiden kuljetuskulut ja tullit, vahtimestarien ja autonkuljettajien ym. virkapukujen hankinta- ja pesukulut, sekalaiset 
vakuutukset (erityisesti siviilivastuuvakuutukset ja varkausvakuutukset), sisäisiin kokouksiin liittyvät kulut (juomat, kevyet 
lounaat), 

— unionin edustustojen hallintoon liittyvät selvitys-, tutkimus- ja konsultaatiokulut sekä kaikki muut hallintomenot, joita ei 
ole erikseen mainittu tämän momentin muissa alamomenteissa, 

— tavanomainen kirjeenvaihto sekä kertomusten ja julkaisujen lähettäminen, postipakettien yms. lähettäminen lento-, maa-, 
meri- ja rautateitse, 

— diplomaattipostin maksut, 

— kaikki virkamiesten käytössä olevien asuntojen kalusteisiin ja varustukseen liittyvät menot, 

— atk-laitteiden ja erityisesti tietokoneiden, päätteiden, mikrotietokoneiden, oheislaitteiden, liitäntälaitteiden ja niiden toimin
nan kannalta tarpeellisten ohjelmistojen hankinta, vuokraus tai leasingvuokraus, 

— korvaukset ulkopuolisilta hankittavista palveluista, jotka liittyvät esimerkiksi unionin edustustojen tietojärjestelmien paran
tamiseen, ylläpitoon ja käyttötukeen, 

— tietojen esittämiseen paperilla liittyvien laitteiden, kuten tulostimien ja skannerien hankinta, vuokraaminen tai 
ostovuokraaminen, 

— puhelinvaihteiden ja kaapelijakamoiden sekä tiedonvälitykseen käytettävien laitteiden ja niiden toiminnan kannalta tar
peellisten ohjelmistojen hankinta, vuokraaminen tai ostovuokraaminen, 

— kaapelia tai radioaaltoja käyttäen tapahtuvan viestinnän (puhelin, lennätin, teleksi ja faksi) tilaajamaksut ja kiinteät maksut, 
tiedonsiirtoverkot, telemaattiset palvelut jne. sekä puhelinluetteloiden hankinta, 

— näihin laitteisiin liittyvät asennukset, kokoonpano, ylläpito, asiakirjat ja tarvikkeet. 

— menot, jotka liittyvät hätätilanteissa edustustoissa suoritettaviin turvallisuusoperaatioihin.

Varainhoitoasetuksen 21  artiklan  3  kohdassa tarkoitettujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan
25 000 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.
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Yhteenveto määrärahoista (2014 ja 2013) sekä toteutuksesta (2012)

Osasto
Luku Nimike

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitou-
mukset Maksut Maksusitou-

mukset Maksut Maksusitou-
mukset Maksut

01 01 TALOUS- JA RAHOITUSASIOIDEN 
TOIMINTALOHKON HALLINTO
MENOT 83 091 934 83 091 934 82 524 796 82 524 796 70 648 304,15 70 648 304,15

01 02 TALOUS- JA RAHALIITTO 9 000 000 9 000 000 13 000 000 12 953 676 14 486 009,80 12 717 367,60

Varaukset (40 02 41) 2 000 000 2 000 000

11 000 000 11 000 000 13 000 000 12 953 676 14 486 009,80 12 717 367,60

01 03 KANSAINVÄLISET TALOUS- JA 
RAHOITUSASIAT 118 432 294 110 585 305 250 210 000 201 999 890 260 668 316,— 290 495 811,87

01 04 RAHOITUSTOIMINNOT JA 
-VÄLINEET p.m. 92 788 874 209 950 000 120 872 610 188 572 766,54 110 148 466,54

Osasto 01 – Yhteensä 210 524 228 295 466 113 555 684 796 418 350 972 534 375 396,49 484 009 950,16

Varaukset (40 02 41) 2 000 000 2 000 000

212 524 228 297 466 113 555 684 796 418 350 972 534 375 396,49 484 009 950,16
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LUKU  01 01  —  TALOUS- JA RAHOITUSASIOIDEN TOIMINTALOHKON HALLINTOMENOT

Momenttien 1, 2, 3 ja 5 yksityiskohtaiset tiedot esitetään luvussa XX 01

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
2012/2014

01 01 TALOUS- JA RAHOITUSASIOI
DEN TOIMINTALOHKON HAL
LINTOMENOT

01 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaisiin 
toimihenkilöihin liittyvät menot 
talous- ja rahoitusasioiden toi
mintalohkossa 5.2 64 450 317 63 872 541 54 317 531,73 84,28

01 01 02 Ulkopuoliseen henkilöstöön liit
tyvät ja muut hallintomenot 
talous- ja rahoitusasioiden toi
mintalohkossa

01 01 02 01 Ulkopuolinen henkilöstö 5.2 6 403 755 6 504 362 5 357 733,08 83,67

01 01 02 11 Muut hallintomenot 5.2 7 766 066 7 805 800 6 589 952,61 84,86

Momentti 01 01 02 – Välisumma 14 169 821 14 310 162 11 947 685,69 84,32

01 01 03 Tieto- ja 
viestintätekniikkalaitteiden ja 
-palvelujen menot sekä muut 
toimintamenot talous- ja 
rahoitusasioiden 
toimintalohkossa

01 01 03 01 Tieto- ja 
viestintätekniikkalaitteiden ja 
-palvelujen menot sekä muut 
toimintamenot talous- ja 
rahoitusasioiden toimintalohkossa 5.2 4 171 796 4 042 093 3 980 766,80 95,42

01 01 03 04 Erityisten sähköisiin toimintoihin, 
televiestintään ja 
tietoliikenteeseen liittyvien 
tarpeiden menot 5.2 300 000 300 000 402 319,93 134,11

Momentti 01 01 03 – Välisumma 4 471 796 4 342 093 4 383 086,73 98,02

Luku 01 01 – Yhteensä 83 091 934 82 524 796 70 648 304,15 85,02

01 01 01  Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot talous- ja rahoitusasioiden toimintalohkossa

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

64 450 317 63 872 541 54 317 531,73
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01 01 02  Ulkopuoliseen henkilöstöön liittyvät ja muut hallintomenot talous- ja rahoitusasioiden toimintalohkossa

01 01 02 01  Ulkopuolinen henkilöstö

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

6 403 755 6 504 362 5 357 733,08

01 01 02 11  Muut hallintomenot

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

7 766 066 7 805 800 6 589 952,61

Selvitysosa

Osa määrärahasta on tarkoitettu käytettäväksi sen varmistamiseen, että sidosryhmät (liikeyritykset, pk-yritykset, ammattiyhdis
tykset, kuluttajajärjestöt jne.) voivat osallistua tasapuolisemmin toimintaan tältä alamomentilta rahoitetuissa asiantuntijaryh
missä, pakollisen avoimen valintamenettelyn vahvistamiseen asiantuntijaryhmien jäseniä varten sekä eturistiriitojen välttämiseen.

01 01 03  Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot sekä muut toimintamenot talous- ja rahoitusasioiden 
toimintalohkossa

01 01 03 01  Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot sekä muut toimintamenot talous- ja rahoitusasioiden toimintalohkossa

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

4 171 796 4 042 093 3 980 766,80

01 01 03 04  Erityisten sähköisiin toimintoihin, televiestintään ja tietoliikenteeseen liittyvien tarpeiden menot

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

300 000 300 000 402 319,93

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat unionin alueella aiheutuneet menot:

— menot, jotka aiheutuvat kiinteistöjen varustamisesta televiestintää varten, erityisesti puhelinvaihteiden ja kaapelijakamoi
den, audio- ja videokonferenssijärjestelmien, sisäpuhelimien ja matkapuhelimien hankinnasta, vuokrauksesta, asennuk
sesta ja huollosta sekä tietoverkoista (laitteet ja  huolto) sekä näihin liittyvistä palveluista (hallinto- ja tukipalvelut, 
oheismateriaali, asennus ja siirrot), 

— toimistoelektroniikan, tietokoneiden, päätteiden, mikrotietokoneiden, oheislaitteiden, liitäntälaitteiden sekä niiden toimin
nan kannalta tarpeellisten ohjelmien osto, vuokraus tai leasingvuokraus, asennus ja huolto, 

— ulkopuolisten sähköisten tietopalveluiden ja -kantojen liittymä- ja käyttömenot sekä sähköisten välineiden (cd-rom jne.) 
hankintakulut, 

— näiden tietojen käyttöön tarvittava koulutus ja tuki,
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— kaapelia tai radioaaltoja käyttäen tapahtuvan viestinnän tilaaja- ja käyttömaksut (kiinteä puhelin ja matkapuhelin, lennätin, 
teleksi, televisio, telekonferenssi ja  videokonferenssi) sekä tiedonsiirtoverkkoihin, telemaattisiin palveluihin jne. liittyvät 
menot sekä puhelinluetteloiden hankinta, 

— kulut, jotka aiheutuvat liittymisestä tietoliikenneverkkoihin, kuten pankkienväliseen Swift-verkkoon ja CoreNet-verkkoon 
(EKP:n käyttöönottama suojattu verkko), niihin liittyvistä infrastruktuureista ja palveluista, 

— näihin laitteisiin liittyvät asennukset, kokoonpano, ylläpito, selvitykset, arvioinnit, asiakirjat ja tarvikkeet.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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LUKU  01 02  —  TALOUS- JA RAHALIITTO

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
Maksut

2012/2014
Maksusitou

mukset Maksut Maksusitou
mukset Maksut Maksusitou

mukset Maksut

01 02 TALOUS- JA RAHALIITTO

01 02 01 Talous- ja rahaliittoa sekä 
euroa koskeva koordinointi, 
valvonta ja tiedotus 1.1 9 000 000 9 000 000 13 000 000 12 953 676 14 486 009,80 12 717 367,60 141,30

Varaukset (40 02 41) 2 000 000 2 000 000

11 000 000 11 000 000 13 000 000 12 953 676 14 486 009,80 12 717 367,60

01 02 02 Euroopan unionin takaus 
unionin lainoille, jotka on 
otettu maksutasetuen anta
miseksi 1.1 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— —

01 02 03 Euroopan unionin takaus 
Euroopan rahoituksenva
kautusmekanismin mukai
sen rahoitusavun 
antamiseksi otetuille unio
nin lainoille 1.1 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— —

Luku 01 02 – Yhteensä 9 000 000 9 000 000 13 000 000 12 953 676 14 486 009,80 12 717 367,60 141,30

Varaukset (40 02 41) 2 000 000 2 000 000

11 000 000 11 000 000 13 000 000 12 953 676 14 486 009,80 12 717 367,60

01 02 01  Talous- ja rahaliittoa sekä euroa koskeva koordinointi, valvonta ja tiedotus

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitou
mukset Maksut Maksusitou-

mukset Maksut Maksusitou
mukset Maksut

01 02 01 9 000 000 9 000 000 13 000 000 12 953 676 14 486 009,80 12 717 367,60

Varaukset (40 02 41) 2 000 000 2 000 000

Yhteensä 11 000 000 11 000 000 13 000 000 12 953 676 14 486 009,80 12 717 367,60

Selvitysosa

Entiset momentit 01 02 02 ja 01 02 04

Määräraha on tarkoitettu kattamaan EU:n yhteisen yhdenmukaistetun yritys- ja kuluttajakyselyohjelman (jonka komissio hyväk
syi 12  päivänä  heinäkuuta 2006, EUVL  C  245, 12.10.2006, s.  5) toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset jäsenvaltioissa ja 
hakijamaissa.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan myös menot, jotka aiheutuvat tutkimuksista, työpajoista, konferensseista, analyyseistä, arvi
oinneista, julkaisuista, teknisestä avusta, tietokantojen ja ohjelmien hankinnasta ja huollosta sekä toimien osarahoituksesta ja 
tuesta seuraavilla aloilla:

— talouskehityksen seuranta, toimenpideyhdistelmien analyysi sekä talouspolitiikan koordinointi, 

— talous- ja rahaliiton (EMU) ulkoiset näkökohdat, 

— makrotalouden kehitys euroalueella,

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:245:0005:0005:FI:PDF
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— rakenneuudistusten seuranta ja markkinoiden toimivuuden parantaminen EMUssa, 

— koordinointi rahoituslaitosten kanssa sekä rahoitusmarkkinoiden analyysi ja kehittäminen, lainananto ja lainanotto, joihin 
jäsenvaltiot osallistuvat, 

— järjestely rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille ja Euroopan rahoituksenvakautusmekanismi, 

— yhteistyö talouden toimijoiden ja päättäjien kanssa edellä mainituilla aloilla, 

— EMUn laajentuminen.

Määräraha on tarkoitettu myös kattamaan rahoitus unionin politiikkoja koskeville ensisijaisille tiedotustoimenpiteille, jotka kos
kevat EMUn sääntöjen ja toiminnan kaikkia näkökohtia sekä politiikkojen tiiviimmän yhteensovittamisen ja rakenneuudistus
ten etuja, sekä mahdollistamaan vielä tarvittava euroa koskeva tiedotus kansalaisille, paikallisviranomaisille ja yrityksille.

Toimet suunnitellaan siten, että Euroopan unionin kansalaiset ja unionin toimielimet voivat niiden avulla viestiä tehokkaasti ja 
käydä tiivistä vuoropuhelua. Huomioon otetaan kansalliset ja alueelliset erityispiirteet läheisessä yhteistyössä jäsenvaltioiden 
viranomaisten kanssa. Erityishuomion kohteena on uusien jäsenvaltioiden kansalaisten valmistaminen euron käyttöönottoon.

Toimintamuodot ovat seuraavat:

— kumppanuussopimukset niiden jäsenvaltioiden kanssa, jotka aikovat tiedottaa eurosta tai EMUsta, 

— tiivis yhteistyö ja verkostoituminen kaikkien jäsenvaltioiden kanssa EMUun liittyviä asioita käsittelevässä tiedotusvastaa
vien verkostossa, 

— viestintätoimien kehittäminen keskustasolla (esitteet, lehtiset, tiedotteet, internetsivustojen suunnittelu, kehitys ja ylläpito, 
näyttelyt, esittelypisteet, konferenssit, seminaarit, av-tuotteet, mielipidekyselyt, tutkimukset, tiedotusmateriaali, ystävyys
kaupunkihankkeet jne.), 

— viestintähankkeet kolmansissa maissa, erityisesti euron kansainvälisen aseman ja rahoitusalan yhdentymisen merkityksen 
korostaminen.

Komission olisi tätä momenttia toteuttaessaan otettava asianmukaisesti huomioon toimielinten yhteisen tiedotustyöryhmän (IGI) 
kokousten tulokset.

Komissio on määritellyt euroa koskevan viestintästrategiansa 11  päivänä  elokuuta 2004 annetussa komission tiedonannossa 
euroa sekä talous- ja rahaliittoa koskevan tiedotus- ja viestintästrategian toteuttamisesta (KOM(2004)  552). Viestintästrategia 
pannaan täytäntöön tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden ja Euroopan parlamentin kanssa.

Komissio raportoi säännöllisesti Euroopan parlamentin asiasta vastaavalle valiokunnalle ohjelman täytäntöönpanosta ja seuraa
van vuoden suunnittelusta.

Määrärahalla on myös tarkoitus kattaa tai väliaikaisesti ennakkorahoittaa kustannukset, joita unionille koituu maksutaseeseen 
tai Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin lainananto- ja lainanottotoimiin liittyvien toimien päättämisestä tai niiden 
toteuttamisesta.

Varainhoitoasetuksen 21  artiklan  3  kohdassa tarkoitettujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan
30 000 euroa.

Edellytykset määrärahojen ottamiselle varauksesta

Ehtona varauksen purkamiselle on se, että komissio toimittaa tyydyttäviä tietoja Prince-ohjelman tarpeesta ja vaikuttavuudesta.
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Oikeusperusta

Komission institutionaalisista oikeuksista johtuvat tehtävät sellaisina kuin niistä on säädetty unionin yleiseen talousarvioon sovel
lettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 25  päivänä  lokakuuta 
2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom)  N:o  966/2012 (EUVL  L  298, 26.10.2012, s.  1) 
54 artiklan 2 kohdassa.

Neuvoston asetus (EY) N:o 332/2002, annettu 18 päivänä helmikuuta 2002, järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myön
tämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille (EYVL L 53, 23.2.2002, s. 1).

Neuvoston asetus (EU) N:o 407/2010, annettu 11 päivänä toukokuuta 2010, Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin perus
tamisesta (EUVL L 118, 12.5.2010, s. 1).

01 02 02  Euroopan unionin takaus unionin lainoille, jotka on otettu maksutasetuen antamiseksi

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Entinen alamomentti 01 04 01 01

Euroopan unionin takaus koskee lainoja, jotka on otettu pääomamarkkinoilta ja rahoituslaitoksilta. Jäsenvaltioille voidaan myön
tää tällaisia lainoja enintään 50 000 000 000 euroa.

Momentille otetaan unionin takaus lainan takaisinmaksusta. Sen avulla komissio voi ottaa vastatakseen lainanhoidosta velalli
sen maksukyvyttömyystilanteessa.

Voidakseen täyttää velvoitteensa komissio voi väliaikaisesti taata lainanhoidon käteisvaroillaan. Tällöin sovelletaan Euroopan 
yhteisöjen omien varojen järjestelmästä tehdyn päätöksen 2007/436/EY, Euratom soveltamisesta 22 päivänä toukokuuta 2000 
annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 (EYVL L 130, 31.5.2000, s. 1) 12 artiklaa.

Tämän pääluokan menotaulukon tämän osan liitteessä on yhteenveto lainanotto- ja lainanantotoimenpiteistä, joille on myön
netty takaus yleisestä talousarviosta, ja velanhoidosta pääoman ja korkojen osalta.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 332/2002, annettu 18 päivänä helmikuuta 2002, järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myön
tämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille (EYVL L 53, 23.2.2002, s. 1).

Neuvoston päätös 102/2009/EY, tehty 4  päivänä  marraskuuta 2008, yhteisön keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämisestä 
Unkarille (EUVL L 37, 6.2.2009, s. 5).

Neuvoston päätös 2009/290/EY, tehty 20  päivänä  tammikuuta 2009, yhteisön keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämisestä 
Latvialle (EUVL L 79, 25.3.2009, s. 39).

Neuvoston päätös 2009/459/EY, tehty 6  päivänä  toukokuuta 2009, yhteisön keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämisestä 
Romanialle (EUVL L 150, 13.6.2009, s. 8).

Neuvoston päätös 2011/288/EU, annettu 12 päivänä toukokuuta 2011, EU:n keskipitkän ajan varautuvan rahoitustuen myön
tämisestä Romanialle (EUVL L 132, 19.5.2011, s. 15).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:053:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:118:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:130:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:053:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:037:0005:0005:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:079:0039:0039:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:150:0008:0008:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:132:0015:0015:FI:PDF
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01 02 03  Euroopan unionin takaus Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin mukaisen rahoitusavun antamiseksi otetuille unio
nin lainoille

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Entinen alamomentti 01 04 01 03

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 122 artiklan 2 kohdassa määrätään mahdollisuudesta myöntää jäsenvalti
olle unionin taloudellista apua, jos poikkeukselliset tapahtumat, joihin jäsenvaltio ei voi vaikuttaa, ovat aiheuttaneet kyseiselle 
jäsenvaltiolle vaikeuksia tai vakavasti uhkaavat aiheuttaa sille suuria vaikeuksia.

Unionin takaus koskee lainoja, jotka on otettu pääomamarkkinoilta ja rahoituslaitoksilta.

Asetuksen (EU) N:o 407/2010 2 artiklan 2 kohdassa säädetään, että rahoituksenvakautusmekanismin mukaisesti jäsenvaltioille 
myönnettävien lainojen tai luottojärjestelyjen pääoma rajoitetaan unionin omien varojen enimmäismäärän mukaisten maksu
määrärahojen liikkumavaraan.

Momentille otetaan unionin takaus lainan takaisinmaksusta. Sen avulla komissio voi ottaa vastatakseen lainanhoidosta velalli
sen maksukyvyttömyystilanteessa.

Voidakseen täyttää velvoitteensa komissio voi väliaikaisesti taata lainanhoidon käteisvaroillaan. Tällöin sovelletaan Euroopan 
yhteisöjen omien varojen järjestelmästä tehdyn päätöksen 2007/436/EY, Euratom soveltamisesta 22 päivänä toukokuuta 2000 
annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 (EYVL L 130, 31.5.2000, s. 1) 12 artiklaa.

Tämän pääluokan menotaulukon tämän osan liitteessä on yhteenveto lainanotto- ja lainanantotoimenpiteistä, joille on myön
netty takaus yleisestä talousarviosta, ja velanhoidosta pääoman ja korkojen osalta.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EU) N:o 407/2010, annettu 11 päivänä toukokuuta 2010, Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin perus
tamisesta (EUVL L 118, 12.5.2010, s. 1).

Neuvoston täytäntöönpanopäätös 2011/77/EU, annettu 7 päivänä joulukuuta 2010, unionin Irlannille myöntämästä rahoitus
tuesta (EUVL L 30, 4.2.2011, s. 34).

Neuvoston täytäntöönpanopäätös 2011/344/EU, annettu 17  päivänä  toukokuuta 2011, unionin Portugalille myöntämästä 
rahoitustuesta (EUVL L 159, 17.6.2011, s. 88).

Neuvoston täytäntöönpanopäätös 2011/682/EU, annettu 11 päivänä  lokakuuta 2011, unionin Irlannille myöntämästä rahoi
tustuesta annetun täytäntöönpanopäätöksen 2011/77/EU muuttamisesta (EUVL L 269, 14.10.2011, s. 31).

Neuvoston täytäntöönpanopäätös 2011/683/EU, annettu 11 päivänä lokakuuta 2011, unionin Portugalille myöntämästä rahoi
tustuesta annetun täytäntöönpanopäätöksen 2011/344/EU muuttamisesta (EUVL L 269, 14.10.2011, s. 32).

Viiteasiakirjat-säädökset

Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus ja erityisesti sen 122 artiklan 2 kohta.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:130:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:118:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:030:0034:0034:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:159:0088:0088:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:269:0031:0031:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:269:0032:0032:FI:PDF
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LUKU  01 03  —  KANSAINVÄLISET TALOUS- JA RAHOITUSASIAT

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
Maksut

2012/2014
Maksusitou

mukset Maksut Maksusitou
mukset Maksut Maksusitou-

mukset Maksut

01 03 KANSAINVÄLISET TALOUS- JA 
RAHOITUSASIAT

01 03 01 Osuudet kansainvälisten rahoi
tuslaitosten pääomasta

01 03 01 01 Euroopan jälleenrakennus- ja 
kehityspankki – Merkitystä pää
omasta maksettujen osien käyt
töönasettaminen 4 — — — — 0,— 0,— —

01 03 01 02 Euroopan jälleenrakennus- ja 
kehityspankki – Merkitystä pää
omasta vaadittaessa maksettavissa 
oleva osa 4 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— —

Momentti 01 03 01 – Välisumma p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— —

01 03 02 Makrotaloudellinen rahoitusapu 4 60 000 000 52 153 011 94 550 000 46 339 890 498 316,— 30 325 811,87 58,15

01 03 03 Euroopan unionin takaus 
unionin lainoille, jotka on otettu 
makrotaloudellisen avun 
antamiseksi kolmansille maille 4 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— —

01 03 04 Takaus kolmansien maiden 
ydinvoimaloiden tehokkuuden ja 
turvallisuuden parantamiseen 
tarkoitetuille Euratom-lainoille 4 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— —

01 03 05 Euroopan unionin takaus 
Euroopan investointipankin 
lainoille ja lainatakauksille 
kolmansissa maissa 
toteutettavia toimia varten 4 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— —

01 03 06 Takuurahaston rahoittaminen 4 58 432 294 58 432 294 155 660 000 155 660 000 260 170 000,— 260 170 000,— 445,25

Luku 01 03 – Yhteensä 118 432 294 110 585 305 250 210 000 201 999 890 260 668 316,— 290 495 811,87 262,69

01 03 01  Osuudet kansainvälisten rahoituslaitosten pääomasta

01 03 01 01  Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki – Merkitystä pääomasta maksettujen osien käyttöönasettaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— — — — 0,— 0,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan unionin merkitsemän Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBRD) pääoman 
rahoittaminen.
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Oikeusperusta

Neuvoston päätös 90/674/ETY, tehty 19 päivänä marraskuuta 1990, Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin perustamis
sopimuksen tekemisestä (EYVL L 372, 31.12.1990, s. 1).

Neuvoston päätös 97/135/EY, tehty 17  päivänä  helmikuuta 1997, Euroopan yhteisön merkitsemien osakkeiden lisäämisestä 
Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin pääoman kaksinkertaistamisesta tehdyn päätöksen seurauksena (EYVL  L  52, 
22.2.1997, s. 15).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o  1219/2011/EU, annettu 16  päivänä  marraskuuta 2011, Euroopan 
jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBRD) pääoman korottamisesta tehdyn päätöksen seurauksena Euroopan unionin kyseisestä 
pääomasta merkitsemistä uusista osakkeista (EUVL L 313, 26.11.2011, s. 1).

01 03 01 02  Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki – Merkitystä pääomasta vaadittaessa maksettavissa oleva osa

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan unionin merkitsemän Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBRD) pääoman 
rahoittaminen.

EBRD:n nykyiset omat varat ovat 30 000 000 000 euroa, ja unionin merkitsemän pääoman kokonaismäärä on
900 440 000 euroa (3 prosenttia). Merkitystä pääomasta maksettu osa on 187 810 000 euroa, joten merkitystä pääomasta vaa
dittaessa maksettavissa oleva osa on 712 630 000 euroa.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 90/674/ETY, tehty 19 päivänä marraskuuta 1990, Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin perustamis
sopimuksen tekemisestä (EYVL L 372, 31.12.1990, s. 1).

Neuvoston päätös 97/135/EY, tehty 17  päivänä  helmikuuta 1997, Euroopan yhteisön merkitsemien osakkeiden lisäämisestä 
Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin pääoman kaksinkertaistamisesta tehdyn päätöksen seurauksena (EYVL  L  52, 
22.2.1997, s. 15).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o  1219/2011/EU, annettu 16  päivänä  marraskuuta 2011, Euroopan 
jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBRD) pääoman korottamisesta tehdyn päätöksen seurauksena Euroopan unionin kyseisestä 
pääomasta merkitsemistä uusista osakkeista (EUVL L 313, 26.11.2011, s. 1).

01 03 02  Makrotaloudellinen rahoitusapu

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

60 000 000 52 153 011 94 550 000 46 339 890 498 316,— 30 325 811,87

Selvitysosa

Tämä luonteeltaan poikkeuksellinen rahoitusapu on tarkoitettu helpottamaan tiettyjen kolmansien maiden taloudellisia ongel
mia niiden ollessa makrotaloudellisissa vaikeuksissa, joille on ominaista maksutaseen ja/tai talousarvion vakava epätasapaino.

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1990&mm=12&jj=31&type=L&nnn=372&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1997&mm=02&jj=22&type=L&nnn=052&pppp=0015&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1997&mm=02&jj=22&type=L&nnn=052&pppp=0015&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:313:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1990&mm=12&jj=31&type=L&nnn=372&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1997&mm=02&jj=22&type=L&nnn=052&pppp=0015&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1997&mm=02&jj=22&type=L&nnn=052&pppp=0015&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:313:0001:0001:FI:PDF
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Apu on suoraan kytketty siihen, että edunsaajamaat toteuttavat makrotaloudellisia vakauttamistoimia ja rakenteellisia tarkis
tuksia. Unionin tuki täydentää yleensä kansainvälisen valuuttarahaston tukea, ja se sovitetaan yhteen muiden tahojen antaman 
kahdenvälisen tuen kanssa.

Makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisen ehtona on, että edunsaajamaassa on riippumaton tarkastuselin.

Komissio tiedottaa budjettivallan käyttäjälle edunsaajamaiden makrotaloudellisesta tilanteesta säännöllisesti ja raportoi vuosit
tain kattavasti avun täytäntöönpanosta.

Momentin määrärahasta katetaan lisäksi rahoitustuki Venäjän kanssa syntyneestä konfliktista kärsivien Georgian alueiden jäl
leenrakennukseen. Toimenpiteiden ensisijaisena tavoitteena olisi pidettävä maan makrotaloudellista vakautta. Avun kokonais
määrästä päätettiin kansainvälisessä avunantajakonferenssissa vuonna 2008.

Tämän momentin määrärahoja käytetään myös kattamaan tai väliaikaisesti ennakkorahoittamaan kustannuksia, joita unionille 
koituu makrotaloudellista rahoitusapua koskeviin lainananto- ja lainanottotoimiin liittyvien toimien päättämisestä tai niiden 
toteuttamisesta.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 2006/880/EY, tehty 30 päivänä marraskuuta 2006, yhteisön poikkeuksellisen rahoitusavun myöntämisestä 
Kosovolle (EUVL L 339, 6.12.2006, s. 36).

Neuvoston päätös 2007/860/EY, tehty 10 päivänä joulukuuta 2007, yhteisön makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä 
Libanonille (EUVL L 337, 21.12.2007, s. 111).

Neuvoston päätös 2009/889/EY, tehty 30 päivänä marraskuuta 2009, makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Georgi
alle (EUVL L 320, 5.12.2009, s. 1).

Neuvoston päätös 2009/890/EY, tehty 30 päivänä marraskuuta 2009, makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Arme
nialle (EUVL L 320, 5.12.2009, s. 3).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 388/2010/EU, annettu 7 päivänä heinäkuuta 2010, makrotaloudellisen rahoi
tusavun myöntämisestä Ukrainalle (EUVL L 179, 14.7.2010, s. 1.)

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 938/2010/EU, annettu 20 päivänä  lokakuuta 2010, makrotaloudellisen avun 
myöntämisestä Moldovan tasavallalle (EUVL L 277, 21.10.2010, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 778/2013/EU, annettu 12 päivänä elokuuta 2013, makrotaloudellisen lisära
hoitusavun myöntämisestä Georgialle (EUVL L 218, 14.8.2013, s. 15).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1025/2013/EU, annettu 22 päivänä lokakuuta 2013, makrotaloudellisen rahoi
tusavun myöntämisestä Kirgisian tasavallalle (EUVL L 283, 25.10.2013, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1351/2013/EU, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, makrotaloudellisen rahoi
tusavun myöntämisestä Jordanian hašemiittiselle kuningaskunnalle (EUVL L 341, 18.12.2013, s. 4).

01 03 03  Euroopan unionin takaus unionin lainoille, jotka on otettu makrotaloudellisen avun antamiseksi kolmansille maille

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Entinen alamomentti 01 04 01 04

Momentille otetaan unionin takaus lainan takaisinmaksusta. Sen avulla komissio voi velallisen maksukyvyttömyystilanteessa 
ottaa vastatakseen lainanhoidosta (pääoman takaisinmaksu, korot ja muut lainanhoitokulut), joka liittyy jäljempänä mainittui
hin lainoja koskeviin päätöksiin.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:339:0036:0036:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:337:0111:0111:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:320:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:320:0003:0003:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:179:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:277:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:218:0015:0015:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:283:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:341:0004:0004:FI:PDF
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Voidakseen täyttää velvoitteensa komissio voi väliaikaisesti taata lainanhoidon käteisvaroillaan. Tällöin sovelletaan Euroopan 
yhteisöjen omien varojen järjestelmästä tehdyn päätöksen 2007/436/EY, Euratom soveltamisesta 22 päivänä toukokuuta 2000 
annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 (EYVL L 130, 31.5.2000, s. 1) 12 artiklaa.

Tämän pääluokan menotaulukon tämän osan liitteessä on yhteenveto lainanotto- ja lainanantotoimenpiteistä, joille on myön
netty takaus yleisestä talousarviosta, ja velanhoidosta pääoman ja korkojen osalta.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 97/471/EY, tehty 22 päivänä heinäkuuta 1997, makrotaloudellisen avun myöntämisestä entisen Jugoslavian 
tasavallalle Makedonialle (EYVL L 200, 29.7.1997, s. 59); pääoman enimmäismäärä on 40 000 000 euroa.

Neuvoston päätös 1999/325/EY, tehty 10 päivänä toukokuuta 1999, makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämiseksi Bosnia 
ja Hertsegovinalle (EYVL L 123, 13.5.1999, s. 57); pääoman enimmäismäärä on 30 000 000 euroa ja laina-aika 15 vuotta.

Neuvoston päätös 1999/732/EY, tehty 8 päivänä marraskuuta 1999, makrotaloudellisen täydentävän rahoitustuen myöntämi
sestä Romanialle (EYVL L 294, 16.11.1999, s. 29); pääoman enimmäismäärä on 200 000 000 euroa.

Neuvoston päätös 1999/733/EY, tehty 8 päivänä marraskuuta 1999, täydentävän makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämi
sestä entiselle Jugoslavian tasavallalle Makedonialle (EYVL  L  294, 16.11.1999, s.  31); pääoman enimmäismäärä on
50 000 000 euroa.

Neuvoston päätös 2000/244/EY, tehty 20  päivänä  maaliskuuta 2000, poikkeuksellisen rahoitustuen myöntämisestä Armeni
alle ja Georgialle tehdyn päätöksen 97/787/EY muuttamisesta laajentamalla se koskemaan Tadžikistania (EYVL L 77, 28.3.2000, 
s. 11); pääoman enimmäismäärä on 245 000 000 euroa.

Neuvoston päätös 2001/549/EY, tehty 16 päivänä heinäkuuta 2001, makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Jugosla
vian liittotasavallalle (EYVL L 197, 21.7.2001, s. 38).

Neuvoston päätös 2002/639/EY, tehty 12 päivänä heinäkuuta 2002, täydentävän makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämi
sestä Ukrainalle (EYVL L 209, 6.8.2002, s. 22).

Neuvoston päätös 2002/882/EY, tehty 5 päivänä marraskuuta 2002, makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Jugo
slavian liittotasavallalle (EYVL L 308, 9.11.2002, s. 25).

Neuvoston päätös 2002/883/EY, tehty 5 päivänä marraskuuta 2002, makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Bos
nia ja Hertsegovinalle (EYVL L 308, 9.11.2002, s. 28).

Neuvoston päätös 2003/825/EY, tehty 25 päivänä marraskuuta 2003, makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Jugo
slavian liittotasavallalle tehdyn päätöksen 2002/882/EY muuttamisesta makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisen osalta 
Serbia ja Montenegrolle (EUVL L 311, 27.11.2003, s. 28).

Neuvoston päätös 2004/580/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Albani
alle (EUVL L 261, 6.8.2004, s. 116).

Neuvoston päätös 2004/861/EY, tehty 7 päivänä  joulukuuta 2004, Bosnia ja Hertsegovinalle myönnettävästä makrotaloudel
lisesta lisärahoitusavusta tehdyn neuvoston päätöksen 2002/883/EY muuttamisesta (EUVL L 370, 17.12.2004, s. 80).

Neuvoston päätös 2004/862/EY, tehty 7 päivänä  joulukuuta 2004, makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Serbia ja 
Montenegrolle (EUVL L 370, 17.12.2004, s. 81).

Neuvoston päätös 2007/860/EY, tehty 10 päivänä joulukuuta 2007, yhteisön makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä 
Libanonille (EUVL L 337, 21.12.2007, s. 111).

Neuvoston päätös 2009/890/EY, tehty 30 päivänä marraskuuta 2009, makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Arme
nialle (EUVL L 320, 5.12.2009, s. 3).

Neuvoston päätös 2009/891/EY, tehty 30 päivänä marraskuuta 2009, makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Bosnia 
ja Hertsegovinalle (EUVL L 320, 5.12.2009, s. 6).

Neuvoston päätös 2009/892/EY, tehty 30 päivänä marraskuuta 2009, makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Serbi
alle (EUVL L 320, 5.12.2009, s. 9).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 388/2010/EU, annettu 7 päivänä heinäkuuta 2010, makrotaloudellisen rahoi
tusavun myöntämisestä Ukrainalle (EUVL L 179, 14.7.2010, s. 1.)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:130:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1997&mm=07&jj=29&type=L&nnn=200&pppp=0059&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:123:0057:0057:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:294:0029:0029:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:294:0031:0031:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:077:0011:0011:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:077:0011:0011:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:197:0038:0038:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:209:0022:0022:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:308:0025:0025:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:308:0028:0028:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:311:0028:0028:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:261:0116:0116:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:370:0080:0080:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:370:0081:0081:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:337:0111:0111:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:320:0003:0003:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:320:0006:0006:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:320:0009:0009:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:179:0001:0001:FI:PDF


KOMISSIO
OSASTO 01 — TALOUS- JA RAHOITUSASIAT

LUKU 01 03 — KANSAINVÄLISET TALOUS- JA RAHOITUSASIAT (jatkoa)

01 03 03 (jatkoa)

20.2.2014 FI Euroopan unionin virallinen lehti II/105

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 778/2013/EU, annettu 12 päivänä elokuuta 2013, makrotaloudellisen lisära
hoitusavun myöntämisestä Georgialle (EUVL L 218, 14.8.2013, s. 15).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1025/2013/EU, annettu 22 päivänä lokakuuta 2013, makrotaloudellisen rahoi
tusavun myöntämisestä Kirgisian tasavallalle (EUVL L 283, 25.10.2013, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1351/2013/EU, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, makrotaloudellisen rahoi
tusavun myöntämisestä Jordanian hašemiittiselle kuningaskunnalle (EUVL L 341, 18.12.2013, s. 4).

01 03 04  Takaus kolmansien maiden ydinvoimaloiden tehokkuuden ja turvallisuuden parantamiseen tarkoitetuille Euratom-lainoille

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Entinen alamomentti 01 04 01 05

Momentille otetaan unionin takaus lainan takaisinmaksusta. Sen avulla komissio voi velallisen maksukyvyttömyystilanteessa 
ottaa vastatakseen lainanhoidosta (pääoman takaisinmaksu, korot ja muut lainanhoitokulut).

Voidakseen täyttää velvoitteensa komissio voi väliaikaisesti taata lainanhoidon käteisvaroillaan. Tällöin sovelletaan Euroopan 
yhteisöjen omien varojen järjestelmästä tehdyn päätöksen 2007/436/EY, Euratom soveltamisesta 22 päivänä toukokuuta 2000 
annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 (EYVL L 130, 31.5.2000, s. 1) 12 artiklaa.

Jäsenvaltioille ja kolmansille maille myönnettävien Euratom-lainojen enimmäismääräksi on vahvistettu 4 000 000 000 euroa, 
kuten alamomentissa 01 04 01 02 on ilmoitettu.

Tämän pääluokan menotaulukon tämän osan liitteessä on yhteenveto lainanotto- ja lainanantotoimenpiteistä, joille on myön
netty takaus yleisestä talousarviosta, ja velanhoidosta pääoman ja korkojen osalta.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 77/270/Euratom, tehty 29 päivänä maaliskuuta 1977, komission valtuuttamisesta ottamaan Euratom-lainoja 
ydinlaitosten rahoittamiseen osallistumiseksi (EYVL L 88, 6.4.1977, s. 9).

Euratom-lainojen oikeudellisen perustan osalta ks. myös alamomentti 01 04 01 02.

01 03 05  Euroopan unionin takaus Euroopan investointipankin lainoille ja lainatakauksille kolmansissa maissa toteutettavia toimia 
varten

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Entinen alamomentti 01 04 01 06

Unioni ottaa 8 päivänä maaliskuuta 1977 tehdyn neuvoston päätöksen mukaisesti vastattavakseen niiden lainojen takauksesta, 
jotka Euroopan investointipankkia on pyydetty myöntämään osana unionin Välimeren alueen maihin suuntautuneita 
rahoitussitoumuksia.

Kyseinen päätös on perustana Euroopan talousyhteisön ja EIP:n väliselle 30 päivänä lokakuuta 1978 (Bryssel) ja 10 päivänä mar
raskuuta 1978 (Luxemburg) tehdylle takaussopimukselle. Sen mukaan otetaan käyttöön yleiskattava takaus, joka vastaa 75:tä 
prosenttia määrärahoista, jotka on avattu seuraavissa maissa toteutettavien lainanantotoimenpiteiden yhteydessä: Malta, Tuni
sia, Algeria, Marokko, Portugali (rahoituspöytäkirja, hätäapu), Turkki, Kypros, Syyria, Israel, Jordania, Egypti, entinen Jugoslavia 
ja Libanon.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:218:0015:0015:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:283:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:341:0004:0004:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:130:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1977&mm=04&jj=06&type=L&nnn=088&pppp=0009&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
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Päätös 90/62/ETY on perustana Euroopan talousyhteisön ja EIP:n väliselle 24  päivänä  huhtikuuta 1990 (Bryssel) ja  14  päi
vänä toukokuuta 1990 (Luxemburg) tehdylle takaussopimukselle, joka koskee lainoja Unkarissa ja Puolassa, sekä 31 päivänä hei
näkuuta 1991 Brysselissä ja Luxemburgissa allekirjoitetulle sopimukselle kyseisen sopimuksen ulottamisesta koskemaan 
Tšekkoslovakiassa, Romaniassa ja Bulgariassa myönnettyjä lainoja.

Päätös 93/696/EY on perustana Euroopan yhteisön ja EIP:n välillä 22 päivänä heinäkuuta 1994 (Bryssel) ja 12 päivänä elokuuta 
1994 (Luxemburg) tehdylle takaussopimukselle.

Unioni ottaa päätösten 93/115/ETY ja 96/723/EY mukaisesti vastattavakseen niiden lainojen takaamisen, joita EIP:tä on tapaus
kohtaisesti pyydetty myöntämään sellaisissa Latinalaisen Amerikan ja Aasian maissa, joiden kanssa Euroopan yhteisö on tehnyt 
yhteistyösopimuksen. Päätös 93/115/ETY on perustana Euroopan yhteisön ja EIP:n väliselle 4 päivänä marraskuuta 1993 (Brys
sel) ja 17 päivänä marraskuuta 1993 (Luxemburg) tehdylle takaussopimukselle. Päätös 96/723/EY on perustana Euroopan yhtei
sön ja EIP:n välillä 18  päivänä  maaliskuuta 1997 (Bryssel) ja  26  päivänä  maaliskuuta 1997 (Luxemburg) tehdylle 
takaussopimukselle.

Unioni ottaa päätöksen 95/207/EY mukaisesti vastattavakseen niiden lainojen takaamisen, joita EIP:tä on tapauskohtaisesti pyy
detty myöntämään Etelä-Afrikassa. Päätös 95/207/EY on perustana Euroopan yhteisön ja EIP:n välillä Brysselissä 4 päivänä loka
kuuta 1995 ja Luxemburgissa 16 päivänä lokakuuta 1995 tehdylle takaussopimukselle.

Päätöksen 97/256/EY perusteella allekirjoitettiin Brysselissä 25 päivänä heinäkuuta 1997 ja Luxemburgissa 29 päivänä heinä
kuuta 1997 Euroopan yhteisön ja EIP:n välinen takaussopimus, jonka mukaan takauksen enimmäismäärä on 70 prosenttia avat
tujen määrärahojen ja kaikkien niihin liittyvien erien yhteismäärästä. Avattujen määrärahojen enimmäismäärä on
7 105 000 000 euroa.

Päätöksen 2000/24/EY perusteella allekirjoitettiin Brysselissä 24 päivänä tammikuuta 2000 ja Luxemburgissa 17 päivänä tam
mikuuta 2000 Euroopan yhteisön ja EIP:n välinen takaussopimus, jota muutettiin viimeksi vuonna 2005 ja jonka mukaan taka
uksen enimmäismäärä on 65 prosenttia avattujen luottojen ja kaikkien niihin liittyvien erien yhteismäärästä. Avattujen luottojen 
enimmäismäärä on 19 460 000 000 euroa. EIP:tä kehotetaan pitämään tavoitteenaan, että lainanantoon liittyvä kaupallinen riski 
katetaan 30 %:n osalta muilla kuin valtion takauksilla. Tätä osuutta on nostettava aina markkinatilanteen salliessa.

Päätöksen 2001/777/EY perusteella allekirjoitettiin Brysselissä 6 päivänä toukokuuta 2002 ja Luxemburgissa 7 päivänä touko
kuuta 2002 Euroopan yhteisön ja EIP:n välinen takaussopimus, jonka mukaan takaus kattaa 100 prosenttia Venäjän Itämeren 
altaan ympäristöhankkeisiin pohjoisen ulottuvuuden puitteissa myönnetyistä erityislainoista mahdollisesti aiheutuvista tappi
oista. Enimmäismäärä on 100 000 000 euroa.

Päätöksen 2005/48/EY perusteella allekirjoitettiin Luxemburgissa 9  päivänä  joulukuuta 2005 ja Brysselissä 21  päivänä  joulu
kuuta 2005 Euroopan yhteisön ja EIP:n välinen takaussopimus, jonka mukaan takaus kattaa 100 prosenttia Venäjän, Ukrainan, 
Moldovan ja Valko-Venäjän tietyille hankkeille myönnetyistä lainoista mahdollisesti aiheutuvista tappioista. Enimmäismäärä on
500 000 000 euroa. Takaus kattaa lainat, joista on sovittu viimeistään 31 päivänä tammikuuta 2007. Koska EIP:n myöntämien 
lainojen yhteismäärä oli tämän ajanjakson päätyttyä edellä mainittuja kokonaismääriä pienempi, ajanjaksoa jatkettiin automaat
tisesti kuudella kuukaudella.

Päätöksen 2006/1016/EY perusteella allekirjoitettiin Luxemburgissa 1  päivänä  elokuuta 2007 ja Brysselissä 29  päivänä  elo
kuuta 2007 Euroopan yhteisön ja EIP:n välinen takaussopimus, jonka mukaan takauksen enimmäismäärä on 65 prosenttia EIP:n 
rahoitustoimien puitteissa nostettujen lainojen ja myönnettyjen takausten kokonaismäärästä, josta on vähennetty takaisin mak
setut määrät ja johon on lisätty kaikki lainoihin ja takauksiin liittyvät määrät. Päätöksen perusteella kyseisille maille avattujen 
luottojen enimmäismäärä on 27 800 000 000 euroa. Takaus kattaa lainat, joista on sovittu 1 päivänä helmikuuta 2007 alka
valla ja  31  päivänä  joulukuuta 2013 päättyvällä jaksolla, jota voidaan jatkaa kuudella kuukaudella. Tämä päätös on korvattu 
päätöksellä N:o 633/2009/EY.

Päätöksen N:o  633/2009/EY perusteella allekirjoitettiin 28  päivänä  lokakuuta 2009 lisäsopimus, jolla muutetaan Euroopan 
yhteisön ja EIP:n välistä, Luxemburgissa 1 päivänä elokuuta 2007 ja Brysselissä 29 päivänä elokuuta 2007 allekirjoitettua taka
ussopimusta. Unionin takaus on rajoitettu 65 prosenttiin nostettujen lainojen ja myönnettyjen takausten kokonaismäärästä. 
EIP:n rahoitustoimien enimmäismäärä, josta on vähennetty peruutetut määrät, ei voi olla yli 27 800 000 000 euroa, joka koos
tuu 25 800 000 000 euron perusmäärästä ja 2 000 000 000 euron valinnaisesta valtuutuksesta. Se kattaa jakson, joka päättyy
31 päivänä lokakuuta 2011.
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Päätöksen N:o 1080/2011/EU perusteella allekirjoitettiin Luxemburgissa ja Brysselissä 22 päivänä marraskuuta 2011 Euroopan 
unionin ja EIP:n välinen takaussopimus. Unionin takaus on rajoitettu 65 prosenttiin nostettujen lainojen ja myönnettyjen taka
usten kokonaismäärästä, josta on vähennetty takaisin maksetut määrät ja johon on lisätty kaikki lainoihin ja takauksiin liittyvät 
määrät. EIP:n rahoitustoimien enimmäismäärä, josta on vähennetty peruutetut määrät, ei voi olla yli 29 484 000 000 euroa, joka 
koostuu 27 484 000 000 euron yleisestä valtuutuksesta ja 2 000 000 000 euron ilmastonmuutokseen liittyvästä valtuutuk
sesta. Se kattaa jakson 1 päivästä helmikuuta 2007  31 päivään  joulukuuta 2013, ja sitä jatketaan uuden päätöksen voimaan
tuloon saakka.

Voidakseen täyttää velvoitteensa komissio voi väliaikaisesti taata lainanhoidon käteisvaroillaan. Tällöin sovelletaan Euroopan 
yhteisöjen omien varojen järjestelmästä tehdyn päätöksen 2007/436/EY, Euratom soveltamisesta 22 päivänä toukokuuta 2000 
annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 (EYVL L 130, 31.5.2000, s. 1) 12 artiklaa.

Momentille otetaan unionin takaus lainan takaisinmaksusta. Sen avulla komissio voi velallisen maksukyvyttömyystilanteessa 
ottaa vastatakseen lainanhoidosta (pääoman takaisinmaksu, korot ja muut lainanhoitokulut) EIP:n lainojen osalta.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös, tehty 8 päivänä maaliskuuta 1977 (Välimeri-pöytäkirjat).

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1273/80, annettu 23 päivänä toukokuuta 1980, Euroopan talousyhteisön ja Jugoslavian sosialis
tisen liittotasavallan välisen yhteistyösopimuksen pöytäkirjan N:o 2 ennenaikaista täytäntöönpanoa koskevan väliaikaisen pöy
täkirjan tekemisestä (EYVL L 130, 27.5.1980, s. 98).

Neuvoston päätös, tehty 19 päivänä heinäkuuta 1982 (poikkeuksellinen lisäapu Libanonin jälleenrakentamiseen).

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3180/82, annettu 22 päivänä marraskuuta 1982, Euroopan talousyhteisön ja Libanonin tasavallan 
välisen rahoitusyhteistyötä ja teknistä yhteistyötä koskevan pöytäkirjan tekemisestä (EYVL L 337, 29.11.1982, s. 22).

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3183/82, annettu 22 päivänä marraskuuta 1982, Euroopan talousyhteisön ja Tunisian tasavallan 
välisen rahoitusyhteistyötä ja teknistä yhteistyötä koskevan pöytäkirjan tekemisestä (EYVL L 337, 29.11.1982, s. 43).

Neuvoston päätös, tehty 9 päivänä lokakuuta 1984 (Jugoslavia-pöytäkirjaan kuulumattomat lainat).

Neuvoston päätös 87/604/ETY, tehty 21 päivänä joulukuuta 1987, Euroopan talousyhteisön ja Jugoslavian sosialistisen liitto
tasavallan välisen rahoitus- ja teknistä yhteistyötä koskevan toisen pöytäkirjan tekemisestä (EYVL L 389, 31.12.1987, s. 65).

Neuvoston päätös 88/33/ETY, tehty 21 päivänä joulukuuta 1987, Euroopan talousyhteisön ja Libanonin tasavallan välisen rahoi
tusyhteistyötä koskevan pöytäkirjan tekemisestä (EYVL L 22, 27.1.1988, s. 25).

Neuvoston päätös 88/34/ETY, tehty 21 päivänä joulukuuta 1987, Euroopan talousyhteisön ja Tunisian tasavallan välisen rahoi
tusyhteistyötä koskevan pöytäkirjan tekemisestä (EYVL L 22, 27.1.1988, s. 33).

Neuvoston päätös 88/453/ETY, tehty 30 päivänä kesäkuuta 1988, Euroopan talousyhteisön ja Marokon kuningaskunnan väli
sen rahoitusyhteistyötä koskevan pöytäkirjan tekemisestä (EYVL L 224, 13.8.1988, s. 32).

Neuvoston päätös 90/62/ETY, tehty 12  päivänä  helmikuuta 1990, yhteisön takuun myöntämisestä Euroopan investointipan
kille Unkarin, Puolan, Tšekkoslovakian, Bulgarian ja Romanian hankkeisiin annetuista lainoista aiheutuvien tappioiden varalta 
(EYVL L 42, 16.2.1990, s. 68).

Neuvoston päätös 91/252/ETY, tehty 14  päivänä  toukokuuta 1991, yhteisön takuiden myöntämisestä Euroopan investointi
pankille Unkarissa ja Puolassa toteutettaviin hankkeisiin myönnetyistä lainoista aiheutuvien tappioiden varalta koskevan pää
töksen 90/62/ETY laajentamisesta koskemaan Tšekkoslovakiaa, Bulgariaa ja Romaniaa (EYVL L 123, 18.5.1991, s. 44).

Neuvoston päätös 92/44/ETY, tehty 19 päivänä joulukuuta 1991, Euroopan talousyhteisön ja Tunisian tasavallan välisen talou
dellista ja teknistä yhteistyötä koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta (EYVL L 18, 25.1.1992, s. 34).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:130:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1980&mm=05&jj=27&type=L&nnn=130&pppp=0098&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1982&mm=11&jj=29&type=L&nnn=337&pppp=0022&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1982&mm=11&jj=29&type=L&nnn=337&pppp=0043&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1987&mm=12&jj=31&type=L&nnn=389&pppp=0065&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1988&mm=01&jj=27&type=L&nnn=022&pppp=0025&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1988&mm=01&jj=27&type=L&nnn=022&pppp=0033&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1988&mm=08&jj=13&type=L&nnn=224&pppp=0032&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1990&mm=02&jj=16&type=L&nnn=042&pppp=0068&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1991&mm=05&jj=18&type=L&nnn=123&pppp=0044&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1992&mm=01&jj=25&type=L&nnn=018&pppp=0034&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
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Neuvoston päätös 92/207/ETY, tehty 16 päivänä maaliskuuta 1992, Euroopan talousyhteisön ja Egyptin arabitasavallan välisen 
taloudellista ja teknistä yhteistyötä koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta (EYVL L 94, 8.4.1992, s. 21).

Neuvoston päätös 92/208/ETY, tehty 16 päivänä maaliskuuta 1992, Euroopan talousyhteisön ja Jordanian hašemiittisen kunin
gaskunnan välisen taloudellista ja teknistä yhteistyötä koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta (EYVL L 94, 8.4.1992, s. 29).

Neuvoston päätös 92/209/ETY, tehty 16 päivänä maaliskuuta 1992, Euroopan talousyhteisön ja Libanonin tasavallan välisen 
taloudellista ja teknistä yhteistyötä koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta (EYVL L 94, 8.4.1992, s. 37).

Neuvoston päätös 92/210/ETY, tehty 16 päivänä maaliskuuta 1992, Euroopan talousyhteisön ja Israelin valtion välistä rahoi
tusyhteistyötä koskevan pöytäkirjan tekemisestä (EYVL L 94, 8.4.1992, s. 45).

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1763/92, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1992, Välimeren alueen kolmansia maita koskevasta rahoi
tusyhteistyöstä (EYVL L 181, 1.7.1992, s. 5).

Neuvoston päätös 92/548/ETY, tehty 16 päivänä marraskuuta 1992, Euroopan talousyhteisön ja Marokon kuningaskunnan väli
sen taloudellista ja teknistä yhteistyötä koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta (EYVL L 352, 2.12.1992, s. 13).

Neuvoston päätös 92/549/ETY, tehty 16 päivänä marraskuuta 1992, Euroopan talousyhteisön ja Syyrian arabitasavallan väli
sen taloudellista ja teknistä yhteistyötä koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta (EYVL L 352, 2.12.1992, s. 21).

Neuvoston päätös 93/115/ETY, tehty 15 päivänä helmikuuta 1993, yhteisön takuun myöntämisestä Euroopan investointipan
kille tietyissä kolmansissa maissa toteutettaviin, yhteistä etua edustaviin hankkeisiin myönnettävistä lainoista aiheutuvien tap
pioiden varalta (EYVL L 45, 23.2.1993, s. 27).

Neuvoston päätös 93/166/ETY, tehty 15 päivänä maaliskuuta 1993, yhteisön takuun myöntämisestä Euroopan investointipan
kille Virossa, Latviassa ja Liettuassa toteutetuista investointihankkeista johtuvien menetysten varalta (EYVL  L  69, 20.3.1993, 
s. 42).

Neuvoston päätös 93/408/ETY, tehty 19  päivänä  heinäkuuta 1993, Euroopan talousyhteisön ja Slovenian tasavallan välistä 
rahoitusyhteistyötä koskevan pöytäkirjan laatimisesta (EYVL L 189, 29.7.1993, s. 152).

Neuvoston päätös 93/696/EY, tehty 13  päivänä  joulukuuta 1993, yhteisön takuun myöntämisestä Euroopan investointipan
kille Keski- ja Itä-Euroopan maissa (Puola, Unkari, Tšekin tasavalta, Slovakian tasavalta, Romania, Bulgaria, Viro, Latvia, Liettua 
ja Albania) toteutettuihin hankkeisiin myönnetyistä lainoista aiheutuvien tappioiden varalta (EYVL L 321, 23.12.1993, s. 27).

Neuvoston päätös 94/67/EY, tehty 24  päivänä  tammikuuta 1994, Euroopan talousyhteisön ja Syyrian arabitasavallan välisen 
taloudellista ja teknistä yhteistyötä koskevan pöytäkirjan tekemisestä (EYVL L 32, 5.2.1994, s. 44).

Neuvoston päätös 95/207/EY, tehty 1  päivänä  kesäkuuta 1995, yhteisön takuun myöntämisestä Euroopan investointipankin 
Etelä-Afrikassa toteutettaville hankkeille myönnettävistä lainoista aiheutuvien tappioiden varalta (EYVL L 131, 15.6.1995, s. 31).

Neuvoston päätös 95/485/EY, tehty 30 päivänä  lokakuuta 1995, Euroopan yhteisön ja Kyproksen tasavallan välistä rahoitus
alan ja teknisen alan yhteistyötä koskevan pöytäkirjan tekemisestä (EYVL L 278, 21.11.1995, s. 22).

Neuvoston päätös 96/723/EY, tehty 12  päivänä  joulukuuta 1996, yhteisön takuun myöntämisestä Euroopan investointipan
kille sellaisissa Latinalaisen Amerikan ja Aasian maissa, joiden kanssa yhteisö on tehnyt yhteistyösopimuksen, toteutettuihin 
yhteisen edun mukaisiin hankkeisiin liittyvistä lainoista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta (Argentiina, Bolivia, Bra
silia, Chile, Kolumbia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Meksiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, El Salvador, Uru
guay ja Venezuela; Bangladesh, Brunei, Kiina, Intia, Indonesia, Macao, Malesia, Pakistan, Filippiinit, Singapore, Sri Lanka, Thaimaa 
ja Vietnam) (EYVL L 329, 19.12.1996, s. 45).

Neuvoston päätös 97/256/EY, tehty 14  päivänä  huhtikuuta 1997, yhteisön takuun myöntämisestä Euroopan investointipan
kille yhteisön ulkopuolisiin hankkeisiin myönnetyistä lainoista aiheutuvien tappioiden varalta (Keski- ja Itä-Euroopan maat, Väli
meren maat, Latinalaisen Amerikan ja Aasian maat, Etelä-Afrikka sekä entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia sekä Bosnia 
ja Hertsegovina) (EYVL L 102, 19.4.1997, s. 33).

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1992&mm=04&jj=08&type=L&nnn=094&pppp=0021&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1992&mm=04&jj=08&type=L&nnn=094&pppp=0029&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1992&mm=04&jj=08&type=L&nnn=094&pppp=0037&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1992&mm=04&jj=08&type=L&nnn=094&pppp=0045&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1992&mm=07&jj=01&type=L&nnn=181&pppp=0005&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1992&mm=12&jj=02&type=L&nnn=352&pppp=0013&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1992&mm=12&jj=02&type=L&nnn=352&pppp=0021&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1993&mm=02&jj=23&type=L&nnn=045&pppp=0027&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1993&mm=03&jj=20&type=L&nnn=069&pppp=0042&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1993&mm=03&jj=20&type=L&nnn=069&pppp=0042&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1993&mm=07&jj=29&type=L&nnn=189&pppp=0152&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1993&mm=12&jj=23&type=L&nnn=321&pppp=0027&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=02&jj=05&type=L&nnn=032&pppp=0044&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1995&mm=06&jj=15&type=L&nnn=131&pppp=0031&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1995&mm=11&jj=21&type=L&nnn=278&pppp=0022&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1996&mm=12&jj=19&type=L&nnn=329&pppp=0045&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1997&mm=04&jj=19&type=L&nnn=102&pppp=0033&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
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Neuvoston päätös 98/348/EY, tehty 19 päivänä  toukokuuta 1998, yhteisön takuun myöntämisestä Euroopan investointipan
kille entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa toteutettaviin hankkeisiin liittyvistä lainoista mahdollisesti aiheutuvien tap
pioiden varalta ja yhteisön takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille yhteisön ulkopuolella (Keski- ja Itä-Euroopan 
maissa, Välimeren alueen maissa, Latinalaisessa Amerikassa ja Aasiassa sekä Etelä-Afrikan tasavallassa) toteutettaviin hankkei
siin liittyvistä lainoista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta tehdyn päätöksen 97/256/EY muuttamisesta (EYVL L 155, 
29.5.1998, s. 53).

Neuvoston päätös 98/729/EY, tehty 14 päivänä joulukuuta 1998, päätöksen 97/256/EY muuttamisesta Euroopan investointi
pankille myönnetyn yhteisön takuun laajentamisesta hankkeisiin Bosnia ja Hertsegovinassa (EYVL L 346, 22.12.1998, s. 54).

Neuvoston päätös 1999/786/EY, tehty 29 päivänä marraskuuta 1999, yhteisön takuun myöntämisestä Euroopan investointi
pankille maanjäristyksen vaurioittamien Turkin alueiden jälleenrakentamiseen liittyviin hankkeisiin myönnetyistä lainoista aiheu
tuvien tappioiden varalta (EYVL L 308, 3.12.1999, s. 35).

Neuvoston päätös 2000/24/EY, tehty 22 päivänä joulukuuta 1999, yhteisön takuun myöntämisestä Euroopan investointipan
kille yhteisön ulkopuolisiin hankkeisiin myönnetyistä lainoista aiheutuvien tappioiden varalta (Keski- ja Itä-Eurooppa, Välime
ren maat, Latinalainen Amerikka ja Aasia sekä Etelä-Afrikan tasavalta) (EYVL L 9, 13.1.2000, s. 24).

Neuvoston päätös 2000/688/EY, tehty 7  päivänä  marraskuuta 2000, päätöksen 2000/24/EY muuttamisesta Euroopan inves
tointipankille myönnetyn yhteisön takuun laajentamisesta kattamaan hankkeisiin Kroatiassa myönnettävät lainat (EYVL L 285, 
10.11.2000, s. 20).

Neuvoston päätös 2000/788/EY, tehty 4 päivänä joulukuuta 2000, päätöksen 2000/24/EY muuttamisesta EY:n ja Turkin väli
sen tulliliiton vahvistamisen ja tiivistämisen tukemiseen tarkoitetun Euroopan investointipankin erityistoimintaohjelman perus
tamiseksi (EYVL L 314, 14.12.2000, s. 27).

Neuvoston päätös 2001/777/EY, tehty 6 päivänä marraskuuta 2001, yhteisön takauksen myöntämisestä Euroopan investoin
tipankille pohjoisen ulottuvuuden puitteissa Venäjän Itämeren altaan valituille ympäristöhankkeille myönnetyistä erityislainoista 
aiheutuvien tappioiden varalta (EYVL L 292, 9.11.2001, s. 41).

Neuvoston päätös 2001/778/EY, tehty 6  päivänä  marraskuuta 2001, päätöksen 2000/24/EY muuttamisesta Euroopan inves
tointipankille myönnetyn yhteisön takuun laajentamiseksi kattamaan Jugoslavian liittotasavallassa toteutettaviin hankkeisiin 
myönnettävät lainat (EYVL L 292, 9.11.2001, s. 43).

Neuvoston päätös 2005/47/EY, tehty 22 päivänä  joulukuuta 2004, päätöksen 2000/24/EY muuttamisesta Euroopan unionin 
laajentumisen ja laajempaa Eurooppaa sekä uusia naapuruussuhteita koskevan Euroopan unionin politiikan huomioon ottami
seksi (EUVL L 21, 25.1.2005, s. 9).

Neuvoston päätös 2005/48/EY, tehty 22 päivänä  joulukuuta 2004, yhteisön takauksen myöntämisestä Euroopan investointi
pankille Venäjän, Ukrainan, Moldovan ja Valko-Venäjän tietyille hankkeille myönnetyistä lainoista aiheutuvien tappioiden varalta 
(EUVL L 21, 25.1.2005, s. 11).

Neuvoston päätös 2006/174/EY, tehty 27 päivänä helmikuuta 2006, päätöksen 2000/24/EY muuttamisesta Malediivien sisäl
lyttämiseksi sen soveltamisalaan kuuluvien maiden luetteloon Intian valtamerellä joulukuussa 2004 tapahtuneen tsunamikata
strofin vuoksi (EUVL L 62, 3.3.2006, s. 26).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1080/2011/EU, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, EU:n takuun myöntämi
sestä Euroopan investointipankille unionin ulkopuolella toteutettaviin hankkeisiin liittyvistä lainoista ja lainatakauksista aiheu
tuvien tappioiden varalta ja päätöksen N:o 633/2009/EY kumoamisesta (EUVL L 280, 27.10.2011, s. 1).

01 03 06  Takuurahaston rahoittaminen

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

58 432 294 155 660 000 260 170 000,—

Selvitysosa

Entinen alamomentti 01 04 01 14

Määräraha on tarkoitettu takuurahastoon suoritettavien maksujen kattamiseen sen rahoitusjärjestelmän mukaisesti, rahaston hal
linnoimiseen liittyvien toimintakulujen maksuihin ja EIP:n ulkoisia lainanantovaltuuksia koskevan väliarvioinnin yhteydessä teh
tävään ulkoiseen arviointiin.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:155:0053:0053:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:155:0053:0053:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:346:0054:0054:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:308:0035:0035:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:009:0024:0024:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:285:0020:0020:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:285:0020:0020:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:314:0027:0027:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:292:0041:0041:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:292:0043:0043:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:021:0009:0009:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:021:0011:0011:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:062:0026:0026:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:280:0001:0001:FI:PDF
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Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 480/2009, annettu 25 päivänä toukokuuta 2009, takuurahaston perustamisesta ulkosuh
teisiin liittyville hankkeille (EUVL L 145, 10.6.2009, s. 10).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1080/2011/EU, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, EU:n takuun myöntämi
sestä Euroopan investointipankille unionin ulkopuolella toteutettaviin hankkeisiin liittyvistä lainoista ja lainatakauksista aiheu
tuvien tappioiden varalta ja päätöksen N:o 633/2009/EY kumoamisesta (EUVL L 280, 27.10.2011, s. 1).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:145:0010:0010:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:280:0001:0001:FI:PDF
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LUKU  01 04  —  RAHOITUSTOIMINNOT JA -VÄLINEET

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
Maksut

2012/2014
Maksusitou

mukset Maksut Maksusitou
mukset Maksut Maksusitou-

mukset Maksut

01 04 RAHOITUSTOIMINNOT JA 
-VÄLINEET

01 04 01 Euroopan investointirahasto

01 04 01 01 Euroopan investointirahasto 
– Merkitystä pääomasta mak
settujen osien käyttöönasetta
minen 1.1 — — — — 0,— 0,— —

01 04 01 02 Euroopan investointirahasto 
– Merkitystä pääomasta vaa
dittaessa maksettavissa oleva 
osa 1.1 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— —

Momentti 01 04 01 – 
Välisumma p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— —

01 04 02 Ydinturvallisuus – Yhteistyö 
Euroopan investointipankin 
kanssa 1.1 p.m. p.m. 1 000 000 988 419 0,— 0,— —

01 04 03 Takaus Euratom-lainoille 1.1 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— —

01 04 51 Pienille ja keskisuurille 
yrityksille (pk-yritykset) 
tarkoitettujen ohjelmien 
loppuun saattaminen (ennen 
vuotta 2014) 1.1 p.m. 92 788 874 208 950 000 119 884 191 188 572 766,54 110 148 466,54 118,71

Luku 01 04 – Yhteensä p.m. 92 788 874 209 950 000 120 872 610 188 572 766,54 110 148 466,54 118,71

01 04 01  Euroopan investointirahasto

01 04 01 01  Euroopan investointirahasto – Merkitystä pääomasta maksettujen osien käyttöönasettaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— — — — 0,— 0,—

Selvitysosa

Entinen alamomentti 01 04 09 01

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan unionin merkitsemästä pääomasta maksettujen osien käyttöönasettamisen 
rahoittaminen.

Euroopan investointirahasto (EIR) perustettiin vuonna 1994. Sen perustajia olivat Euroopan yhteisö, jota edusti komissio, Euroo
pan investointipankki (EIP) ja eräät muut rahoituslaitokset. Unionin jäsenyydestä Euroopan investointirahastossa säädetään pää
töksessä 94/375/EY.

Päätöksen 94/375/EY 3 artiklan mukaan neuvosto päättää yksimielisesti komission ehdotuksesta ja Euroopan parlamenttia kuul
tuaan unionin kannasta mahdolliseen EIR:n pääoman lisäämiseen ja unionin osuudesta pääoman lisäämisessä.
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Oikeusperusta

Neuvoston päätös 94/375/EY, tehty 6  päivänä  kesäkuuta 1994, yhteisön jäsenyydestä Euroopan investointirahastossa 
(EYVL L 173, 7.7.1994, s. 12).

Neuvoston päätös 2007/247/EY, tehty 19  päivänä  huhtikuuta 2007, yhteisön osuudesta Euroopan investointirahaston pää
oman korottamisessa (EUVL L 107, 25.4.2007, s. 5).

01 04 01 02  Euroopan investointirahasto – Merkitystä pääomasta vaadittaessa maksettavissa oleva osa

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

Selvitysosa

Entinen alamomentti 01 04 09 02

Määräraha on tarkoitettu kattamaan unionin merkitsemästä pääomasta vaadittaessa maksettavissa olevan osan rahoittaminen.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 94/375/EY, tehty 6  päivänä  kesäkuuta 1994, yhteisön jäsenyydestä Euroopan investointirahastossa 
(EYVL L 173, 7.7.1994, s. 12).

Neuvoston päätös 2007/247/EY, tehty 19  päivänä  huhtikuuta 2007, yhteisön osuudesta Euroopan investointirahaston pää
oman korottamisessa (EUVL L 107, 25.4.2007, s. 5).

01 04 02  Ydinturvallisuus – Yhteistyö Euroopan investointipankin kanssa

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. 1 000 000 988 419 0,— 0,—

Selvitysosa

Entinen momentti 01 04 10

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellainen tekninen ja oikeudellinen apu, Euroopan investointipankin (EIP) toteuttamat tut
kimukset mukaan luettuina, jota tarvitaan arvioitaessa niiden hankkeiden turvallisuus-, ympäristö-, talous- ja rahoitusnäkökoh
tia, joita varten Euratomin lainaa haetaan. Toimenpiteillä on tarkoitus mahdollistaa myös lainasopimusten tekeminen ja 
täytäntöönpaneminen.

Tämän momentin määrärahoja käytetään myös kattamaan tai väliaikaisesti ennakkorahoittamaan kustannuksia, joita unionille 
koituu Euratomin lainananto- ja lainanottotoimiin liittyvien toimien päättämisestä tai niiden toteuttamisesta.

Tulot, jotka otetaan tulotaulukon momentille 5 5 1, voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan a 
alakohdan mukaisesti. Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot ovat vuonna 2014 arviolta 1 235 000 euroa.

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=07&jj=07&type=L&nnn=173&pppp=0012&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:107:0005:0005:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=07&jj=07&type=L&nnn=173&pppp=0012&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:107:0005:0005:FI:PDF
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Oikeusperusta

Neuvoston päätös 77/270/Euratom, tehty 29 päivänä maaliskuuta 1977, komission valtuuttamisesta ottamaan Euratom-lainoja 
ydinlaitosten rahoittamiseen osallistumiseksi (EYVL L 88, 6.4.1977, s. 9).

01 04 03  Takaus Euratom-lainoille

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Entinen alamomentti 01 04 01 02

Hyväksytyn lainanoton enimmäismääräksi on vahvistettu 4 000 000 000 euroa, joista 500 000 000 euroa on hyväksytty pää
töksellä 77/270/Euratom, 500 000 000 euroa päätöksellä 80/29/Euratom, 1 000 000 000 euroa päätöksellä 82/170/Euratom,
1 000 000 000 euroa päätöksellä 85/537/Euratom ja 1 000 000 000 euroa päätöksellä 90/212/Euratom.

Momentille otetaan unionin takaus lainan takaisinmaksusta. Sen avulla komissio voi ottaa vastatakseen lainanhoidosta velalli
sen maksukyvyttömyystilanteessa.

Voidakseen täyttää velvoitteensa komissio voi väliaikaisesti taata lainanhoidon käteisvaroillaan. Tällöin sovelletaan Euroopan 
yhteisöjen omien varojen järjestelmästä tehdyn päätöksen 2007/436/EY, Euratom soveltamisesta 22 päivänä toukokuuta 2000 
annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 (EYVL L 130, 31.5.2000, s. 1) 12 artiklaa.

Tämän pääluokan menotaulukon tämän osan liitteessä on yhteenveto lainanotto- ja lainanantotoimenpiteistä, joille on myön
netty takaus yleisestä talousarviosta, ja velanhoidosta pääoman ja korkojen osalta.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 77/270/Euratom, tehty 29 päivänä maaliskuuta 1977, komission valtuuttamisesta ottamaan Euratom-lainoja 
ydinlaitosten rahoittamiseen osallistumiseksi (EYVL L 88, 6.4.1977, s. 9).

Neuvoston päätös 77/271/Euratom, tehty 29 päivänä maaliskuuta 1977, komission valtuuttamisesta ottamaan Euratom-lainoja 
ydinvoimaloiden rahoittamiseen myötävaikuttamiseksi tehdyn päätöksen 77/270/Euratom soveltamisesta (EYVL L 88, 6.4.1977, 
s. 11).

Neuvoston päätös 80/29/Euratom, tehty 20  päivänä  joulukuuta 1979, komission valtuuttamisesta ottamaan Euratom-lainoja 
ydinvoimaloiden rahoittamiseen myötävaikuttamiseksi tehdyn päätöksen 77/270/Euratom soveltamisesta tehdyn päätöksen 
77/271/Euratom muuttamisesta (EYVL L 12, 17.1.1980, s. 28).

Neuvoston päätös 82/170/Euratom, tehty 15 päivänä maaliskuuta 1982, päätöksen 77/271/Euratom muuttamisesta siltä osin 
kuin kyse on Euratom-lainojen kokonaismäärästä, jotka komissio on valtuutettu ottamaan ydinvoimaloiden rahoittamiseen 
myötävaikuttamiseksi (EYVL L 78, 24.3.1982, s. 21).

Neuvoston päätös 85/537/Euratom, tehty 5 päivänä joulukuuta 1985, päätöksen 77/271/Euratom muuttamisesta siltä osin kuin 
kyse on niiden Euratom-lainojen kokonaismäärästä, jotka komissio on valtuutettu ottamaan ydinvoimaloiden rahoittamiseen 
myötävaikuttamiseksi (EYVL L 334, 12.12.1985, s. 23).

Neuvoston päätös 90/212/Euratom, tehty 23 päivänä huhtikuuta 1990, komission valtuuttamisesta ottamaan Euratom-lainoja 
ydinvoimaloiden rahoittamiseen myötävaikuttamiseksi tehdyn päätöksen 77/270/Euratom soveltamisesta tehdyn päätöksen 
77/271/Euratom muuttamisesta (EYVL L 112, 3.5.1990, s. 26).

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1977&mm=04&jj=06&type=L&nnn=088&pppp=0009&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:130:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1977&mm=04&jj=06&type=L&nnn=088&pppp=0009&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1977&mm=04&jj=06&type=L&nnn=088&pppp=0011&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1977&mm=04&jj=06&type=L&nnn=088&pppp=0011&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1980&mm=01&jj=17&type=L&nnn=012&pppp=0028&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1982&mm=03&jj=24&type=L&nnn=078&pppp=0021&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1985&mm=12&jj=12&type=L&nnn=334&pppp=0023&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1990&mm=05&jj=03&type=L&nnn=112&pppp=0026&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
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Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 6 päivänä marraskuuta 2002 antama ehdotus neuvoston päätökseksi komission valtuuttamisesta hankkimaan varoja 
Euratomille ydinlaitosten rahoittamiseen osallistumiseksi tehdyn päätöksen 77/270/Euratom muuttamisesta (EUVL  C  45  E, 
25.2.2003, s. 194).

Komission 6 päivänä marraskuuta 2002 antama ehdotus neuvoston päätökseksi komission valtuuttamisesta hankkimaan varoja 
Euratomille ydinlaitosten rahoittamiseen osallistumiseksi tehdyn päätöksen 77/270/Euratom soveltamisesta tehdyn päätöksen 
77/271/Euratom muuttamisesta (EUVL C 45 E, 25.2.2003, s. 201).

01 04 51  Pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yritykset) tarkoitettujen ohjelmien loppuun saattaminen (ennen vuotta 2014)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 92 788 874 208 950 000 119 884 191 188 572 766,54 110 148 466,54

Selvitysosa

Entiset momentit 01 04 04, 01 04 05 ja 01 04 06

Määräraha on tarkoitettu kattamaan edeltäviä vuosia koskeviin sitoumuksiin liittyvät maksamatta olevat sitoumukset.

Vaikka sitoumuskausi on jo päätöksessään, välineiden on tarkoitus olla toiminnassa useita vuosia, joiden aikana varoja tarvi
taan investointeihin ja takuuvelvoitteiden täyttämiseen. Raportointi- ja seurantavaatimuksia sovelletaan sen vuoksi koko kesto
ajan loppuun.

Voidakseen täyttää velvoitteensa komissio voi väliaikaisesti taata lainanhoidon käteisvaroillaan. Tällöin sovelletaan Euroopan 
yhteisöjen omien varojen järjestelmästä tehdyn päätöksen 2007/436/EY, Euratom soveltamisesta 22 päivänä toukokuuta 2000 
annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 (EYVL L 130, 31.5.2000, s. 1) 12 artiklaa.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan sekä pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-jäsenvaltioiden 
rahoitusosuudet lisätään tämän momentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon 
momentille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g ala
kohdan mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän 
pääluokan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Unionin ohjelmiin osallistuvien ehdokasmaiden ja tapauksen mukaan myös Länsi-Balkanin mahdollisten ehdokkaiden rahoi
tusosuuksista saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille 6 0 3 1, ja voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoase
tuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti.

Sijoitustileistä saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon momentille 5 2 3, otetaan määrärahoiksi tälle momentille varainhoi
toasetuksen mukaisesti.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 98/347/EY, tehty 19  päivänä  toukokuuta 1998, innovatiivisille ja työpaikkoja luoville pienille ja keskisuu
rille yrityksille (pk-yrityksille) tarkoitetuista rahoitustukitoimenpiteistä – Kasvua ja työllisyyttä koskeva aloite (EYVL  L  155, 
29.5.1998, s. 43).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2003:045E:0194:0194:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2003:045E:0194:0194:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2003:045E:0201:0201:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:130:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:155:0043:0043:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:155:0043:0043:FI:PDF
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Neuvoston päätös 2000/819/EY, tehty 20  päivänä  joulukuuta 2000, monivuotisesta ohjelmasta yritysten ja yrittäjyyden, eri
tyisesti pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritykset), hyväksi (2001–2005) (EYVL L 333, 29.12.2000, s. 84).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1776/2005/EY, tehty 28 päivänä syyskuuta 2005, monivuotisesta ohjelmasta 
yritysten ja yrittäjyyden, erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritykset), hyväksi (2001–2005) tehdyn neuvoston pää
töksen 2000/819/EY muuttamisesta (EUVL L 289, 3.11.2005, s. 14).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1639/2006/EY, tehty 24 päivänä lokakuuta 2006, kilpailukyvyn ja innovoin
nin puiteohjelman (2007–2013) perustamisesta (EUVL L 310, 9.11.2006, s. 15).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:333:0084:0084:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:289:0014:0014:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:310:0015:0015:FI:PDF
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TOIMINNOT ILMAN BUDJETTIKOHTAA
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Yhteenveto määrärahoista (2014 ja 2013) sekä toteutuksesta (2012)

Osasto
Luku Nimike

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitou-
mukset Maksut Maksusitou-

mukset Maksut Maksusitou-
mukset Maksut

02 01 YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMIN
NAN TOIMINTALOHKON HAL
LINTOMENOT 119 530 259 119 530 259 117 247 851 117 247 851 122 512 965,23 122 512 965,23

02 02 YRITYSTEN KILPAILUKYKY JA 
PIENET JA KESKISUURET YRITYK
SET (COSME) 268 307 275 135 662 459 95 805 000 119 008 996 102 598 699,— 42 792 139,15

02 03 TAVAROIDEN SISÄMARKKINAT 
JA ALAKOHTAISET POLITIIKAT 39 170 000 32 330 554 47 500 000 33 281 048 45 136 400,74 31 990 038,72

02 04 HORISONTTI 2020 – YRITYKSIIN 
LIITTYVÄ TUTKIMUSTOIMINTA 401 518 263 486 556 651 827 409 535 668 792 055 733 441 279,55 620 823 442,07

02 05 EUROOPPALAISET SATELLIITTI
NAVIGOINTIOHJELMAT (EGNOS 
JA GALILEO) 1 347 417 000 1 144 387 928 11 700 000 387 530 882 194 077 682,13 415 969 783,13

02 06 EUROOPAN MAANSEURANTA
OHJELMA 360 433 000 186 675 815 55 000 000 48 421 507 38 998 481,31 35 027 124,89

Osasto 02 – Yhteensä 2 536 375 797 2 105 143 666 1 154 662 386 1 374 282 339 1 236 765 507,96 1 269 115 493,19
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LUKU  02 01  —  YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN TOIMINTALOHKON HALLINTOMENOT

Momenttien 1, 2, 3 ja 5 yksityiskohtaiset tiedot esitetään luvussa XX 01

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
2012/2014

02 01 YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMIN
NAN TOIMINTALOHKON HALLIN
TOMENOT

02 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimi
henkilöihin liittyvät menot yritys- ja 
teollisuuspolitiikan toimintaloh
kossa 5.2 65 749 316 68 571 363 69 418 493,51 105,58

02 01 02 Ulkopuolinen henkilöstö ja muut 
hallintomenot yritys- ja teollisuus
toiminnan toimintalohkossa

02 01 02 01 Ulkopuolinen henkilöstö 5.2 5 487 197 5 724 308 5 696 095,15 103,81

02 01 02 11 Muut hallintomenot 5.2 4 125 657 4 383 761 4 767 081,58 115,55

Momentti 02 01 02 – Välisumma 9 612 854 10 108 069 10 463 176,73 108,85

02 01 03 Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden 
ja -palvelujen menot yritys- ja 
teollisuustoiminnan 
toimintalohkossa 5.2 4 255 878 4 463 544 5 231 954,46 122,93

02 01 04 Yritys- ja teollisuustoiminnan 
toimintalohkoon kuuluvien toimien 
ja ohjelmien tukimenot

02 01 04 01 Yritysten kilpailukykyä ja pieniä ja 
keskisuuria yrityksiä koskevan 
ohjelman (Cosme) tukimenot 1.1 3 675 000 2 740 400 3 396 218,46 92,41

02 01 04 02 Lainsäädännön standardointi ja 
lähentäminen – Tukimenot 1.1 160 000 160 000 159 807,30 99,88

02 01 04 03 Euroopan satelliittinavigointiohjelmat 
– Tukimenot 1.1 3 350 000 1 000 000 2 299 283,89 68,64

02 01 04 04 Euroopan maanseurantaohjelma 
(Copernicus) – Tukimenot 1.1 2 500 000 1 000 000 999 809,95 39,99

Momentti 02 01 04 – Välisumma 9 685 000 4 900 400 6 855 119,60 70,78

02 01 05 Yritys- ja teollisuustoiminnan 
toimintalohkoon kuuluvan 
tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelman tukimenot

02 01 05 01 Menot tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelmaa ”Horisontti 2020” 
toteuttavista virkamiehistä ja 
väliaikaisista toimihenkilöistä 1.1 12 347 430 13 144 875 11 280 189,— 91,36
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2012/2014
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02 01 05 02 Tutkimuksen ja innovoinnin puiteoh
jelmaa ”Horisontti 2020” toteuttava 
ulkopuolinen henkilöstö 1.1 3 637 467 3 650 000 2 909 900,— 80,—

02 01 05 03 Tutkimuksen ja innovoinnin puiteoh
jelman ”Horisontti 2020” muut hal
lintomenot 1.1 7 217 314 7 409 600 11 035 315,93 152,90

Momentti 02 01 05 – Välisumma 23 202 211 24 204 475 25 225 404,93 108,72

02 01 06 Toimeenpanovirastot

02 01 06 01 Pienistä ja keskisuurista yrityksistä 
vastaava toimeenpanovirasto – 
Rahoitusosuus yritysten kilpailukykyä 
ja pieniä ja keskisuuria yrityksiä 
koskevasta ohjelmasta (COSME) 1.1 7 025 000 5 000 000 5 318 816,— 75,71

Momentti 02 01 06 – Välisumma 7 025 000 5 000 000 5 318 816,— 75,71

Luku 02 01 – Yhteensä 119 530 259 117 247 851 122 512 965,23 102,50

02 01 01  Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot yritys- ja teollisuuspolitiikan toimintalohkossa

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

65 749 316 68 571 363 69 418 493,51

02 01 02  Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot yritys- ja teollisuustoiminnan toimintalohkossa

02 01 02 01  Ulkopuolinen henkilöstö

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

5 487 197 5 724 308 5 696 095,15

02 01 02 11  Muut hallintomenot

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

4 125 657 4 383 761 4 767 081,58

Selvitysosa

Osa määrärahasta käytetään sen varmistamiseen, että sidosryhmät (liikeyritykset, pk-yritykset, ammattiyhdistykset, kuluttaja
järjestöt jne.) voivat osallistua tasapuolisemmin toimintaan tästä budjettikohdasta rahoitetuissa asiantuntijaryhmissä, pakollisen 
avoimen valintamenettelyn vahvistamiseen asiantuntijaryhmien jäseniä varten sekä eturistiriitojen välttämiseen.
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02 01 03  Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot yritys- ja teollisuustoiminnan toimintalohkossa

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

4 255 878 4 463 544 5 231 954,46

02 01 04  Yritys- ja teollisuustoiminnan toimintalohkoon kuuluvien toimien ja ohjelmien tukimenot

02 01 04 01  Yritysten kilpailukykyä ja pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskevan ohjelman (Cosme) tukimenot

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

3 675 000 2 740 400 3 396 218,46

Selvitysosa

Entinen alamomentti 02 01 04 04 (osittain)

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaiset selvityksistä ja asiantuntijakokouksista aiheutuvat menot sekä tiedotus- ja julkai
sumenot, jotka liittyvät suoraan tämän alamomentin kattaman ohjelman tai sen kattamien toimien tavoitteen saavuttamiseen, 
sekä mahdolliset muut menot teknisestä ja hallinnollisesta avusta, johon ei liity julkishallinnon tehtäviä ja jonka komissio on 
ulkoistanut erillisin palvelusopimuksin.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän alamomentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan Euroopan talousaluetta koskevaa liitettä, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Unionin ohjelmiin osallistuvien ehdokasmaiden ja tapauksen mukaan myös Länsi-Balkanin mahdollisten ehdokasmaiden rahoi
tusosuuksista saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille  6  0  3  1, voidaan ottaa varainhoitoasetuksen 21  artik
lan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti määrärahoiksi samassa suhteessa kuin hallintoon liittyviin menoihin hyväksytty määrä 
on ohjelman kokonaismäärärahaan.

Kolmansien osapuolten rahoitusosuuksista mahdollisesti saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille 6 0 3 3, ote
taan määrärahoiksi tälle alamomentille varainhoitoasetuksen säännösten mukaisesti.

Oikeusperusta

Katso luku 02 02.

02 01 04 02  Lainsäädännön standardointi ja lähentäminen – Tukimenot

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

160 000 160 000 159 807,30

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaiset selvityksistä ja asiantuntijakokouksista aiheutuvat menot sekä tiedotus- ja julkai
sumenot, jotka liittyvät suoraan tämän alamomentin kattaman ohjelman tai sen kattamien toimien tavoitteen saavuttamiseen, 
sekä mahdolliset muut menot teknisestä ja hallinnollisesta avusta, johon ei liity julkishallinnon tehtäviä ja jonka komissio on 
ulkoistanut erillisin palvelusopimuksin.

Oikeusperusta

Katso momentti 02 03 02.
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02 01 04 03  Euroopan satelliittinavigointiohjelmat – Tukimenot

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

3 350 000 1 000 000 2 299 283,89

Selvitysosa

Entinen alamomentti 02 01 04 05

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaiset selvityksistä ja asiantuntijakokouksista aiheutuvat menot sekä tiedotus- ja julkai
sumenot, jotka liittyvät suoraan tämän alamomentin kattaman ohjelman tai sen kattamien toimien tavoitteen saavuttamiseen, 
sekä mahdolliset muut menot teknisestä ja hallinnollisesta avusta, johon ei liity julkishallinnon tehtäviä ja jonka komissio on 
ulkoistanut erillisin palvelusopimuksin.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän alamomentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan Euroopan talousaluetta koskevaa liitettä, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Oikeusperusta

Katso luku 02 05.

02 01 04 04  Euroopan maanseurantaohjelma (Copernicus) – Tukimenot

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

2 500 000 1 000 000 999 809,95

Selvitysosa

Entinen alamomentti 02 01 04 06

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaiset selvityksistä ja asiantuntijakokouksista aiheutuvat menot sekä tiedotus- ja julkai
sumenot, jotka liittyvät suoraan tämän alamomentin kattaman ohjelman tai sen kattamien toimien tavoitteen saavuttamiseen, 
sekä mahdolliset muut menot teknisestä ja hallinnollisesta avusta, johon ei liity julkishallinnon tehtäviä ja jonka komissio on 
ulkoistanut erillisin palvelusopimuksin. Määrärahalla voidaan kattaa myös Euroopan maanseurantaohjelmasta (GMES) ja sen 
ensivaiheen toiminnasta (2011–2013) 22  päivänä  syyskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EU) N:o 911/2010 (EUVL L 276, 20.10.2010, s. 1) 17 artiklalla perustettuun käyttäjäfoorumiin liittyvä toiminta.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän alamomentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan Euroopan talousaluetta koskevaa liitettä, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:276:0001:0001:FI:PDF
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Unionin ohjelmiin osallistuvien ehdokasmaiden ja tapauksen mukaan myös Länsi-Balkanin mahdollisten ehdokasmaiden rahoi
tusosuuksista saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille  6  0  3  1, voidaan ottaa varainhoitoasetuksen 21  artik
lan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti määrärahoiksi samassa suhteessa kuin hallintoon liittyviin menoihin hyväksytty määrä 
on ohjelman kokonaismäärärahaan.

Kolmansien osapuolten rahoitusosuuksista mahdollisesti saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille 6 0 3 3, ote
taan määrärahoiksi tälle alamomentille varainhoitoasetuksen säännösten mukaisesti.

Oikeusperusta

Katso luku 02 06.

02 01 05  Yritys- ja teollisuustoiminnan toimintalohkoon kuuluvan tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman tukimenot

02 01 05 01  Menot tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa ”Horisontti 2020” toteuttavista virkamiehistä ja väliaikaisista toimihenkilöistä

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

12 347 430 13 144 875 11 280 189,—

Selvitysosa

Entinen momentti 02 01 01 (osittain) ja alamomentti 02 01 05 01

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa ”Horisontti 2020” toteuttavista virka
miehistä ja väliaikaisista toimihenkilöistä, jotka hoitavat hyväksyttyyn henkilöstötaulukkoon sisältyviä virkoja tai toimia ja osal
listuvat muun kuin ydinalan ohjelmiin kuuluvien epäsuorien toimien toteuttamiseen, mukaan lukien unionin edustustoihin 
sijoitetut virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän alamomentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan Euroopan talousaluetta koskevaa liitettä, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Oikeusperusta

Katso luku 02 04.

02 01 05 02  Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa ”Horisontti 2020” toteuttava ulkopuolinen henkilöstö

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

3 637 467 3 650 000 2 909 900,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa ”Horisontti 2020” toteuttavasta ulko
puolisesta henkilöstöstä, joka osallistuu muun kuin ydinalan ohjelmiin kuuluvien epäsuorien toimien toteuttamiseen, mukaan 
lukien unionin edustustoihin sijoitettu ulkopuolinen henkilöstö.
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Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän alamomentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan Euroopan talousaluetta koskevaa liitettä, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Oikeusperusta

Katso luku 02 04.

02 01 05 03  Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 2020” muut hallintomenot

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

7 217 314 7 409 600 11 035 315,93

Selvitysosa

Entiset alamomentit 02 01 04 04 (osittain) ja 02 01 05 03

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut hallintomenot tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 2020” kai
kessa epäsuoriin toimiin liittyvässä hallinnoinnissa muun kuin ydinalan ohjelmien yhteydessä, mukaan lukien unionin edustus
toihin sijoitetusta henkilöstöstä aiheutuvat muut hallintomenot.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan myös sellaiset selvityksistä ja asiantuntijakokouksista aiheutuvat menot sekä tiedotus- ja 
julkaisumenot, jotka liittyvät suoraan tämän alamomentin kattaman ohjelman tai sen kattamien toimien tavoitteiden saavutta
miseen, sekä mahdolliset muut menot teknisestä ja hallinnollisesta avusta, johon ei liity julkishallinnon tehtäviä ja jonka komis
sio on ulkoistanut erillisin palvelusopimuksin.

Se on tarkoitettu kattamaan myös menot teknisestä ja hallinnollisesta avusta, joka liittyy ohjelman tai hankkeiden määrittelyyn, 
valmisteluun, hallintoon, seurantaan, tarkastukseen ja valvontaan, kuten konferensseihin, työpajoihin, seminaareihin, tietotek
nisten järjestelmien kehittämiseen ja ylläpitoon, virkamatkoihin, koulutukseen ja edustamiseen liittyvät menot.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän alamomentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan Euroopan talousaluetta koskevaa liitettä, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Oikeusperusta

Katso luku 02 04.
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02 01 06  Toimeenpanovirastot

02 01 06 01  Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto – Rahoitusosuus yritysten kilpailukykyä ja pieniä ja keskisuuria 
yrityksiä koskevasta ohjelmasta (COSME)

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

7 025 000 5 000 000 5 318 816,—

Selvitysosa

Entinen alamomentti 02 01 04 30 (osittain)

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston henkilöstö- ja hallintomenot, jotka aiheutuvat siitä, että virasto hallinnoi toimen
piteitä, jotka muodostavat osan yritysten kilpailukykyä ja pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskevasta ohjelmasta (Cosme).

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän alamomentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan Euroopan talousaluetta koskevaa liitettä, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Unionin ohjelmiin osallistuvien ehdokasmaiden ja tapauksen mukaan myös Länsi-Balkanin mahdollisten ehdokasmaiden rahoi
tusosuuksista saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille  6  0  3  1, voidaan ottaa varainhoitoasetuksen 21  artik
lan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti määrärahoiksi samassa suhteessa kuin hallintoon liittyviin menoihin hyväksytty määrä 
on ohjelman kokonaismäärärahaan.

Kolmansien osapuolten rahoitusosuuksista mahdollisesti saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille 6 0 3 3, ote
taan määrärahoiksi tälle alamomentille varainhoitoasetuksen säännösten mukaisesti.

Viraston henkilöstötaulukko sisältyy tämän pääluokan liitteeseen ”Henkilöstö”.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 58/2003, annettu 19 päivänä joulukuuta 2002, tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoi
tavien toimeenpanovirastojen asemasta (EYVL L 11, 16.1.2003, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1639/2006/EY, tehty 24 päivänä lokakuuta 2006, kilpailukyvyn ja innovoin
nin puiteohjelman (2007–2013) perustamisesta (EUVL L 310, 9.11.2006, s. 15).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1287/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, yritysten kilpailukykyä 
sekä pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskevan ohjelman (COSME) (2014–2020) perustamisesta ja päätöksen N:o 1639/2006/EY 
kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 33).

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission päätös 2004/20/EY, tehty 23 päivänä joulukuuta 2003, energia-alalla toteutettavaa yhteisön toimintaa hallinnoivan 
toimeenpanevan ”Älykkään energiahuollon viraston” perustamisesta neuvoston asetuksen (EY)  N:o  58/2003 mukaisesti 
(EUVL L 5, 9.1.2004, s. 85).

Komission päätös 2007/372/EY, tehty 31  päivänä  toukokuuta 2007, päätöksen 2004/20/EY muuttamisesta ”Älykkään ener
giahuollon viraston” muuttamiseksi ”Kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanovirastoksi” (EUVL L 140, 1.6.2007, s. 52).

Komission täytäntöönpanopäätös 2013/771/EU, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, pienistä ja keskisuurista yrityksistä vas
taavan toimeenpanoviraston perustamisesta ja päätösten 2004/20/EY ja 2007/372/EY kumoamisesta (EUVL L 341, 18.12.2013, 
s. 73).

Komission päätös C(2013) 9414, annettu 23 päivänä joulukuuta 2013, pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavalle toimeen
panovirastolle annettavasta valtuutuksesta energian, ympäristön, ilmastotoimien, kilpailukyvyn ja pk-yritysten, tutkimuksen ja 
innovoinnin, tieto- ja viestintätekniikan sekä meripolitiikan ja kalastuksen alalla toteutettaviin unionin ohjelmiin liittyvien ja eri
tyisesti unionin yleiseen talousarvioon otettujen määrärahojen toteuttamista koskevien tehtävien hoitamiseksi.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:011:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:310:0015:0015:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0033:0033:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:005:0085:0085:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:140:0052:0052:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:341:0073:0073:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:341:0073:0073:FI:PDF
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LUKU  02 02  —  YRITYSTEN KILPAILUKYKY JA PIENET JA KESKISUURET YRITYKSET (COSME)

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012
%

Maksut
2012/2014Maksusitou

mukset Maksut Maksusitou
mukset Maksut Maksusitou-

mukset Maksut

02 02 YRITYSTEN KILPAILUKYKY JA 
PIENET JA KESKISUURET YRITYK
SET (COSME)

02 02 01 Yrittäjyyden edistäminen sekä 
unionin yritysten kilpailukyvyn ja 
markkinoille pääsyn parantaminen 1.1 102 709 687 14 575 804 —

02 02 02 Pienten ja keskisuurten yritysten 
(pk-yritysten) rahoituksen saannin 
parantaminen pääoma- ja velka
järjestelyin 1.1 161 907 588 87 914 000 —

02 02 51 Aiempien toimien loppuun saatta
minen kilpailukyvyn ja yrittäjyy
den alalla 1.1 p.m. 26 666 655 90 805 000 111 452 996 94 210 194,69 33 666 048,33 126,25

02 02 77 Pilottihankkeet ja valmistelutoi
met

02 02 77 01 Valmistelutoimi – Pienten ja keski
suurten yritysten (pk-yritykset) 
tukeminen uudessa rahoitusympä
ristössä 1.1 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— —

02 02 77 02 Pilottihanke – Erasmus nuorille 
yrittäjille 1.1 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— —

02 02 77 03 Valmistelutoimi – Erasmus nuorille 
yrittäjille 1.1 p.m. 835 000 p.m. 1 500 000 0,— 3 223 492,98 386,05

02 02 77 04 Pilottihanke – Tekstiili- ja jalkine
alan toimet 1.1 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 601 892,90 —

02 02 77 05 Valmistelutoimi – Eurooppalaiset 
matkailun huippukohteet 1.1 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 972 824,13 —

02 02 77 06 Valmistelutoimi – Kestävä matkailu 1.1 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 622 354,76 —

02 02 77 07 Valmistelutoimi – Sosiaalinen mat
kailu Euroopassa 1.1 p.m. p.m. p.m. 700 000 0,— 549 350,92 —

02 02 77 08 Valmistelutoimi – Eurooppalaisten 
ja ylikansallisten matkailutuottei
den, erityisesti kulttuuri- ja teolli
suusmatkailutuotteiden edistäminen 1.1 2 000 000 2 000 000 2 000 000 1 520 000 1 999 257,81 457 257,81 22,86

02 02 77 09 Valmistelutoimi – Esteetön mat
kailu 1.1 690 000 1 035 000 1 000 000 1 000 000 924 519,— 7 879,48 0,76

02 02 77 10 Valmistelutoimi – Euro–Välimeri-
alueen innovoivat yrittäjät muutok
sen puolesta 1.1 p.m. 1 000 000 2 000 000 1 000 000 1 988 102,51 603 777,95 60,38

02 02 77 11 Pilottihanke – Rakennusalalla toimi
vien käsityöläisten ja pienyritysten 
vakuutusten saannin helpottaminen 
ympäristöystävällisen tekniikan ja 
sen innovointien edistämiseksi 
Euroopan unionissa 1.1 p.m. 286 000 p.m. 286 000 0,— 428 607,— 149,86
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02 02 77 12 Pilottihanke – Eurooppalainen har
vinaisten maametallien asiantunte
musverkosto 1.1 p.m. p.m. p.m. 300 000 1 000 000,— 0,— —

02 02 77 13 Pilottihanke – Eurooppalaisten luo
vien alueiden kehittäminen 3 p.m. 350 000 p.m. 500 000 954 973,39 286 492,02 81,85

02 02 77 14 Pilottihanke – Rajatylittävää toimin
taa harjoittavien pienten ja keski
suurten yritysten maksamattomien 
saatavien nopea ja tehokas perintä 3 p.m. 500 000 — 750 000 1 521 651,60 704 160,87 140,83

02 02 77 15 Valmistelutoimi – Toisiinsa yhtey
dessä olevilla toimialoilla toimiville 
eurooppalaisille pienille ja keskisuu
rille yrityksille (pk-yritykset) tarkoi
tetut yhdenmukaistetut sähköisen 
liiketoiminnan prosessit ja standar
dit 1.1 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 668 000,— —

02 02 77 16 Pilottihanke – Valmistusteollisuu
den tulevaisuus 1.1 1 000 000 500 000 —

Momentti 02 02 77 – Välisumma 3 690 000 6 506 000 5 000 000 7 556 000 8 388 504,31 9 126 090,82 140,27

Luku 02 02 – Yhteensä 268 307 275 135 662 459 95 805 000 119 008 996 102 598 699,— 42 792 139,15 31,54

02 02 01  Yrittäjyyden edistäminen sekä unionin yritysten kilpailukyvyn ja markkinoille pääsyn parantaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

102 709 687 14 575 804

Selvitysosa

Uusi momentti

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimet, joilla parannetaan etenkin pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) kilpailu
kykyä, kannustetaan yrittäjyyshenkeä ja edistetään pk-yritysten perustamista ja kasvua.

Täytäntöönpanotoimenpiteitä ovat erityisesti seuraavat:

— verkostot, jotka tuovat yhteen joukon sidosryhmiä, 

— markkinoille saattamiseen liittyvät hankkeet, 

— toimintalinjojen analysointi, kehittäminen ja koordinointi osallistujamaiden kanssa, 

— tietojen vaihto sekä levittäminen ja tiedottaminen, 

— jäsenvaltioiden tai alueiden yhteisten toimien tukeminen, sekä muut Cosme-ohjelmassa ennakoidut toimenpiteet.
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Unioni tukee muun muassa Yritys-Eurooppa-verkoston toimintaa ja yrittäjyyden edistämistä. Unioni tukee myös hankkeita, 
joissa ensi kertaa sovelletaan tai saatetaan markkinoille unionin kannalta merkityksellisiä tekniikoita, tuotteita tai käytäntöjä (esi
merkiksi uudet liiketoiminta-ajatukset kulutustavaroiden osalta), joiden tekninen demonstrointi on jo suoritettu onnistuneesti 
mutta joita jäljellä olevan riskin vuoksi ei ole vielä merkittävästi otettu käyttöön markkinoilla. Hankkeiden on määrä edistää nii
den laajempaa käyttöä ohjelmaan osallistuvissa maissa ja helpottaa niiden leviämistä markkinoilla.

Hankkeilla myös parannetaan toimintaedellytyksiä unionin yritysten kilpailukyvyn ja kestävyyden edistämiseksi, myös matkai
lusektorilla, tukemalla täytäntöönpanon yhdenmukaisuutta ja johdonmukaisuutta sekä tietoon perustuvaa poliittista päätök
sentekoa unionin tasolla. Lisäksi toteutetaan Small Business Act -aloitteen täytäntöönpanoa tukevia hankkeita.

Erityishuomiota kiinnitetään kestävään matkailuun liittyviin toimiin siten, että alkuvaiheessa painopisteenä ovat vähän luontoa 
rasittava liikkuvuus, pyöräilyverkostot, ekomatkailu ja luonnonsuojelu. Tässä yhteydessä erityisen tärkeää on myös esteettömän 
pääsyn tarjoaminen kaikille, erityisesti liikuntaesteisille ja sosiaalisesti heikossa asemassa oleville henkilöille.

”Yrittäjien Erasmus” -ohjelmalla pyritään edistämään eurooppalaista yrittäjyyttä, tiedon ja parhaiden käytäntöjen jakamista sekä 
arvokkaiden verkostojen ja kumppanuuksien luomista.

Vallitsevan vaikean taloustilanteen vuoksi on äärimmäisen tärkeää tukea eurooppalaisia yrityksiä, erityisesti innovatiivisia ja vasta 
vähän aikaa toimineita yrityksiä, ja edistää yrittäjyyttä myöntämällä riittävästi rahoitusta yritysten kilpailukykyä ja pieniä ja kes
kisuuria yrityksiä koskevan ohjelman (Cosme) kaltaisille ohjelmille. Etenkin ”Erasmus nuorille yrittäjille” -ohjelma on ollut erit
täin menestyksekäs ja voi edesauttaa nuorisotyöttömyyden torjumista Euroopassa.

”Erasmus nuorille yrittäjille” -ohjelman määrärahoja on lisättävä etenkin seuraavista syistä:

— Ohjelma auttaa edistämään eurooppalaista yrittäjyyttä, tiedon ja parhaiden käytäntöjen jakamista sekä arvokkaiden ver
kostojen ja kumppanuuksien luomista. 

— Ohjelma on hyvin menestyksekäs ja siihen on viime vuosina tullut yhä enemmän osallistujia, joiden määrä kasvanee 
edelleen. 

— Ohjelma hoitaa tehokkaasti nuorisotyöttömyyttä, koska se auttaa työttömiä nuoria perustamaan yrityksiä ja pk-yrityksiä 
luomaan työpaikkoja toiminnan laajentamisen ja/tai kansainvälistämisen kautta. 

— Hakemusten määrä ylittää reippaasti ne osallistumispaikat, jotka komissio voi toteuttaa nykyisillä määrärahoilla.

Osa määrärahasta on tarkoitus käyttää Confederation of European Senior Expert Services -liiton (CESES) ja sen jäsenyhdistysten 
toteuttamiin toimiin, joihin kuuluu tekninen apu, neuvontapalvelut ja koulutus valituissa julkisen ja yksityisen sektorin yrityk
sissä ja laitoksissa. Tämän aikaansaamiseksi unionin tulojen ja menojen hyväksyjiä kannustetaan hyödyntämään kaikkia uuden 
varainhoitoasetuksen tarjoamia mahdollisuuksia erityisesti ottamalla huomioon CESES-liiton luontaissuorituksien muodossa 
antaman panoksen unionin hankkeisiin.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän momentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan Euroopan talousaluetta koskevaa liitettä, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1287/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, yritysten kilpailukykyä 
sekä pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskevan ohjelman (COSME) (2014–2020) perustamisesta ja päätöksen N:o 1639/2006/EY 
kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 33), ja erityisesti sen 3 artiklan 1 kohdan a–c alakohta.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0033:0033:FI:PDF
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02 02 02  Pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) rahoituksen saannin parantaminen pääoma- ja velkajärjestelyin

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

161 907 588 87 914 000

Selvitysosa

Uusi momentti

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimet, joilla parannetaan pk-yritysten rahoituksen saantia pääoma- ja velkajärjestelyin 
käynnistys-, kasvu- ja siirtovaiheessa.

Lainatakausjärjestely (LGF) tarjoaa vastatakauksia, suoria takauksia ja muita riskinjakojärjestelyjä seuraavien osalta: lainat, joilla 
pienennetään elinkelpoisten pk-yritysten rahoituksen saantiin liittyviä ongelmia, jotka johtuvat joko odotetuista suuremmista 
riskeistä tai riittävien vakuuksien puuttumisesta, ja pk-yrityslainasalkkujen arvopaperistaminen.

Pääomajärjestely kasvua varten (EFG) mahdollistaa sijoitukset riskipääomarahastoihin, jotka investoivat laajentumis- ja kasvu
vaiheessa oleviin, erityisesti rajojen yli toimiviin pk-yrityksiin. On mahdollista sijoittaa varhaisen vaiheen rahastoihin tutkimuk
sen, kehityksen ja innovoinnin pääomarahoitusvälineen yhteydessä Horisontti 2020 -ohjelman puitteissa. Jos kyseessä ovat 
yhteiset sijoitukset monivaiheisiin rahastoihin, Cosme-ohjelman EFG:stä ja tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin pääomara
hoitusvälineestä saatava rahoitus tarjotaan suhteellisesti Horisontti 2020 -ohjelman puitteissa. EFG-järjestelystä annettava tuki 
tulee joko suoraan Euroopan investointirahastosta (EIR) tai muusta oikeussubjektista, jotka vastaavat täytäntöönpanosta komis
sion puolesta, tai rahastojen rahastosta (”funds-of-funds”) tai investointivälineestä, jotka investoivat valtioiden rajojen yli.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän momentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan Euroopan talousaluetta koskevaa liitettä, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Varainhoitoasetuksen 140  artiklan  6  kohdan mukaiset rahoitusvälineistä saatavat palautukset, kuten pääoman palautukset, 
vapautuneet vakuudet ja lainojen lyhennykset, jotka maksetaan takaisin komissiolle ja otetaan tulotaulukon alamomen
tille 6 3 4 1, voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan i alakohdan mukaisesti.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1287/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, yritysten kilpailukykyä 
sekä pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskevan ohjelman (COSME) (2014–2020) perustamisesta ja päätöksen N:o 1639/2006/EY 
kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 33), ja erityisesti sen 3 artiklan 1 kohdan d alakohta.

02 02 51  Aiempien toimien loppuun saattaminen kilpailukyvyn ja yrittäjyyden alalla

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 26 666 655 90 805 000 111 452 996 94 210 194,69 33 666 048,33

Selvitysosa

Entiset momentit 02 02 01 ja 02 02 04 ja entiset alamomentit 02 02 02 01 ja 02 02 02 02

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta maksamatta olevat sitoumukset.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän momentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan Euroopan talousaluetta koskevaa liitettä, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0033:0033:FI:PDF
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Unionin ohjelmiin osallistuvien ehdokasmaiden ja tapauksen mukaan myös Länsi-Balkanin mahdollisten ehdokasmaiden rahoi
tusosuuksista saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille 6 0 3 1, voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuk
sen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 89/490/ETY, tehty 28 päivänä heinäkuuta 1989, liiketoimintaympäristön parantamisesta ja yhteisön yritys
ten, erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten kehittämisen edistämisestä (EYVL L 239, 16.8.1989, s. 33).

Neuvoston päätös 91/179/ETY, tehty 25  päivänä  maaliskuuta 1991, kansainvälisen kuparitutkimusryhmän perussäännön 
hyväksymisestä (EYVL L 89, 10.4.1991, s. 39).

Neuvoston päätös 91/319/ETY, tehty 18 päivänä kesäkuuta 1991, liiketoimintaympäristön parantamista ja yritysten ja erityi
sesti pienten ja keskisuurten yritysten kehittämisen edistämistä yhteisössä koskevien ohjelmien tarkistamisesta (EYVL  L  175, 
4.7.1991, s. 32).

Neuvoston päätös 91/537/ETY, tehty 14 päivänä lokakuuta 1991, kansainvälisen nikkelitutkimusryhmän perussäännön hyväk
symisestä (EYVL L 293, 24.10.1991, s. 23).

Neuvoston päätös 92/278/ETY, tehty 18 päivänä toukokuuta 1992, EY:n–Japanin teollisen yhteistyökeskuksen toiminnan lujit
tamisesta (EYVL L 144, 26.5.1992, s. 19).

Neuvoston päätös 93/379/ETY, tehty 14  päivänä  kesäkuuta 1993, monivuotisesta toimintaohjelmasta yhteisön yrityspolitii
kan, erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskevan politiikan painopistealueiden tehostamiseksi sekä politiikan jatkuvuuden 
ja lujittamisen varmistamiseksi (EYVL L 161, 2.7.1993, s. 68).

Neuvoston päätös 96/413/EY, tehty 25 päivänä kesäkuuta 1996, Euroopan teollisuuden kilpailukykyä edistävän yhteisön toi
mintasuunnitelman täytäntöönpanosta (EYVL L 167, 6.7.1996, s. 55).

Neuvoston päätös 97/15/EY, tehty 9 päivänä joulukuuta 1996, kolmannesta monivuotisesta ohjelmasta pienten ja keskisuurten 
yritysten (pk-yritysten) hyväksi Euroopan unionissa (1997–2000) (EYVL L 6, 10.1.1997, s. 25).

Neuvoston päätös 2000/819/EY, tehty 20  päivänä  joulukuuta 2000, monivuotisesta ohjelmasta yritysten ja yrittäjyyden, eri
tyisesti pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritykset), hyväksi (2001–2005) (EYVL L 333, 29.12.2000, s. 84).

Neuvoston päätös 2001/221/EY, tehty 12 päivänä maaliskuuta 2001, Euroopan yhteisön osallistumisesta lyijyn ja sinkin kan
sainväliseen tutkimusryhmään (EYVL L 82, 22.3.2001, s. 21).

Neuvoston päätös 2002/651/EY, tehty 22 päivänä heinäkuuta 2002, yhteisön osallistumisesta kansainväliseen kumintutkimus
ryhmään (EYVL L 215, 10.8.2002, s. 13).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 726/2004, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, ihmisille ja eläimille tar
koitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön lupa- ja valvontamenettelyistä ja Euroopan lääkeviraston perustamisesta (EUVL L 136, 
30.4.2004, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 593/2004/EY, tehty 21 päivänä heinäkuuta 2004, monivuotisesta ohjelmasta 
yritysten ja yrittäjyyden, erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritykset), hyväksi (2001–2005) tehdyn neuvoston pää
töksen 2000/819/EY muuttamisesta (EUVL L 268, 16.8.2004, s. 3).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1776/2005/EY, tehty 28 päivänä syyskuuta 2005, monivuotisesta ohjelmasta 
yritysten ja yrittäjyyden, erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritykset), hyväksi (2001–2005) tehdyn neuvoston pää
töksen 2000/819/EY muuttamisesta (EUVL L 289, 3.11.2005, s. 14).

Komission päätös 2006/77/EY, tehty 23 päivänä joulukuuta 2005, kilpailukykyä, energiaa ja ympäristöä käsittelevän korkean 
tason ryhmän perustamisesta (EUVL L 36, 8.2.2006, s. 43).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1639/2006/EY, tehty 24 päivänä lokakuuta 2006, kilpailukyvyn ja innovoin
nin puiteohjelman (2007–2013) perustamisesta (EUVL L 310, 9.11.2006, s. 15).

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1989&mm=08&jj=16&type=L&nnn=239&pppp=0033&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1991&mm=04&jj=10&type=L&nnn=089&pppp=0039&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1991&mm=07&jj=04&type=L&nnn=175&pppp=0032&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1991&mm=07&jj=04&type=L&nnn=175&pppp=0032&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1991&mm=10&jj=24&type=L&nnn=293&pppp=0023&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1992&mm=05&jj=26&type=L&nnn=144&pppp=0019&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1993&mm=07&jj=02&type=L&nnn=161&pppp=0068&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1996&mm=07&jj=06&type=L&nnn=167&pppp=0055&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1997&mm=01&jj=10&type=L&nnn=006&pppp=0025&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:333:0084:0084:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:082:0021:0021:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:215:0013:0013:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:136:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:136:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:268:0003:0003:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:289:0014:0014:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:036:0043:0043:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:310:0015:0015:FI:PDF
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02 02 77  Pilottihankkeet ja valmistelutoimet

02 02 77 01  Valmistelutoimi – Pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritykset) tukeminen uudessa rahoitusympäristössä

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

Selvitysosa

Entinen alamomentti 02 02 03 02

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta valmistelutoimen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

02 02 77 02  Pilottihanke – Erasmus nuorille yrittäjille

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

Selvitysosa

Entinen alamomentti 02 02 03 04

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

02 02 77 03  Valmistelutoimi – Erasmus nuorille yrittäjille

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 835 000 p.m. 1 500 000 0,— 3 223 492,98

Selvitysosa

Entinen alamomentti 02 02 03 05

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta valmistelutoimen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

02 02 77 04  Pilottihanke – Tekstiili- ja jalkinealan toimet

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 601 892,90

Selvitysosa

Entinen momentti 02 02 07

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

02 02 77 05  Valmistelutoimi – Eurooppalaiset matkailun huippukohteet

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 972 824,13

Selvitysosa

Entinen alamomentti 02 02 08 01

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta valmistelutoimen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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02 02 77 06  Valmistelutoimi – Kestävä matkailu

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 622 354,76

Selvitysosa

Entinen alamomentti 02 02 08 02

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta valmistelutoimen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

Rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista 23 päivänä  lokakuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1371/2007 (EUVL L 315, 3.12.2007, s. 14) 5 artikla.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 195 artikla.

02 02 77 07  Valmistelutoimi – Sosiaalinen matkailu Euroopassa

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. p.m. 700 000 0,— 549 350,92

Selvitysosa

Entinen alamomentti 02 02 08 03

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta valmistelutoimen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:315:0014:0014:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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02 02 77 08  Valmistelutoimi – Eurooppalaisten ja ylikansallisten matkailutuotteiden, erityisesti kulttuuri- ja teollisuusmatkailutuotteiden 
edistäminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

2 000 000 2 000 000 2 000 000 1 520 000 1 999 257,81 457 257,81

Selvitysosa

Entinen alamomentti 02 02 08 04

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta valmistelutoimen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Unionille annettiin Lissabonin sopimuksen nojalla ensimmäistä kertaa toimivalta matkailun alalla. Valmistelutoimen avulla pyri
tään tukemaan temaattisia, rajatylittäviä matkailutuotteita, joissa otetaan huomioon erityisesti Euroopan yhteinen kulttuuri- ja 
teollisuusperintö ja paikalliset perinteet, ja siinä on tarkoitus tukeutua tämän alan aiempiin toimiin ja muiden kansainvälisten 
kumppaneiden ja järjestöjen, kuten Euroopan neuvoston, YK:n alaisen Maailman matkailujärjestön (UNWTO) ja Euroopan mat
kailukomission (ETC), vankkaan kokemuspohjaan.

Valmistelutoimella edistetään erityisesti matkailutuotteiden tarjonnan monipuolistamista, jotta parannettaisiin Euroopan mat
kailualan kilpailukykyä. Ylikansallisten temaattisten matkailutuotteiden ja -palvelujen alalla on huomattavaa kasvupotentiaalia 
esimerkiksi useita alueita tai jäsenvaltioita kattavien kulttuuri- tai teollisuusreittien muodossa. Näitä eurooppalaisia ja ylikansal
lisia matkailutuotteita olisi edistettävä myös kolmansissa maissa tiiviissä yhteistyössä Euroopan matkailukomission kanssa, jotta 
Euroopan profiilia ainutlaatuisena matkakohteena voidaan parantaa kaukaisilla markkinoilla.

Valmistelutoimella on seuraavat päätavoitteet:

— autetaan parantamaan matkailutuotteiden ja -kohteiden laatua kokonaisuudessaan kaikkialla unionissa, koska siitä rahoi
tetaan rajatylittäviä matkailuhankkeita, 

— kehitetään edelleen kulttuurituotteita ja -matkailua erottamattomana osana kestävää taloutta ja tuetaan paikallisia talouksia, 

— edistetään matkailua rakenneuudistusalueilla, jotta voidaan tukea niiden työllisyyttä ja kasvua, 

— luodaan erityisesti kulttuuri- ja teollisuusmatkailun alueellisen, kansallisen ja unionin tason sidosryhmien ja päätöksente
kijöiden verkosto, 

— edistetään kulttuurituotteiden ja -matkailun arvoa Euroopassa ja vahvistetaan Euroopan profiilia maailman 
ykkösmatkakohteena, 

— tuetaan ylikansallisia kulttuuri- ja teollisuusteemoja ja -tuotteita, jotka auttavat edistämään vahvempaa eurooppalaista 
identiteettiä.

Valmistelutoimella olisi tuettava edelleen hankkeita, jotka liittyvät (Euroopan neuvoston ja muiden tahojen tunnustamiin) 
eurooppalaisiin kulttuurireitteihin.

Koska nämä reitit yhdistävät useita alueita tai maita, ne ovat hyvä lähtökohta eurooppalaisen kulttuurimatkailutarjonnan moni
naisuuden ja monitahoisuuden edistämiselle.

Kulttuurireiteillä on suuri matkailupotentiaali, jota ei edelleenkään täysin hyödynnetä. Ne ovat sekä rajat ylittäviä että edustavat 
Euroopan yhteistä perintöä ja yhteisiä arvoja. Niitä pidetään myös kestävänä, eettisenä ja sosiaalisena mallina, koska ne poh
jautuvat paikalliseen tietämykseen, taitopohjaan ja kulttuuriperintöön, ja usein ne tekevät tunnetuksi vähemmän tunnettuja 
eurooppalaisia kohteita.

Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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02 02 77 09  Valmistelutoimi – Esteetön matkailu

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

690 000 1 035 000 1 000 000 1 000 000 924 519,— 7 879,48

Selvitysosa

Entinen alamomentti 02 02 08 05

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta valmistelutoimen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen matkailu on lisätty unionille annettuihin toimivaltuuksiin, joiden avulla se voi 
koordinoida ja täydentää jäsenvaltioiden toimia tällä alalla. Tämän unionin uuden ja tärkeän tehtävän edistämiseksi vuonna 
2012 on käynnistetty valmistelutoimi, jolla pohjustetaan tulevia aloitteita esteettömän matkailun alalla. Sen päätavoitteena on 
parantaa tietoisuutta esteettömästä matkailusta kiinnittäen erityistä huomiota vammaisasioihin ja tiettyjen henkilöryhmien eri
tyistarpeisiin. Huolimatta kaikkien jäsenvaltioiden allekirjoittamasta vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevasta YK:n yleis
sopimuksesta suuri joukko vammaisia henkilöitä kokee yhä ongelmia käyttäessään matkailu- ja liikennepalveluja.

Valmistelutoimella on seuraavat päätavoitteet:

— yleisen tietoisuuden lisääminen muun muassa tiedotuskampanjoiden avulla matkailutuotteiden ja -palvelujen esteettömyy
destä ja saavutettavuudesta sekä vammaisia henkilöitä, yleensä henkilöitä, joilla on erityistarpeita, sekä matkailualaa edus
tavien järjestöjen vuoropuhelun ja yhteistyön parantaminen osallistavamman yhteiskunnan edistämiseksi ja henkilöiden 
laadukkaan vapaan liikkuvuuden takaamiseksi Euroopassa, 

— henkilöstön vammaisasioiden tiedostamiseen liittyvän erityiskoulutuksen, etenkin palonehkäisyä ja yleensä majoitusraken
teiden turvallisuutta koskevan koulutuksen, kehittämisen helpottaminen, 

— kansalaisten ja ammattilaisten taitojen parantaminen sekä kouluttaminen ja valistaminen vieraanvaraisuudesta esteettö
myyden kannalta muun muassa huolehtimalla tiiviistä yhteistyöstä ja synergiasta yliopistojen ja koulujen kanssa, 

— kannusteiden tarjoaminen eurooppalaisille kohteille, jotka ottavat esteettömyyden ja saavutettavuuden keskeiseksi paino
pisteeksi myynninedistämistarjouksissaan, sekä tällaisten kohteiden palkitseminen, 

— kannusteiden tarjoaminen innovaatioiden parempaan hyödyntämiseen matkailupalvelujen yleisen esteettömyyden ja saa
vutettavuuden parantamiseksi, 

— kannusteiden tarjoaminen siihen, että matkailutuotteita mukautetaan liikuntarajoitteisten henkilöiden ja yleensä henkilöi
den, joilla on erityistarpeita, tarpeisiin, 

— vammaisille henkilöille, liikuntarajoitteisille henkilöille ja henkilöille, joilla on erityistarpeita, suotuisan ja esteettömän 
ympäristön luomisen edistäminen kaikilla aloilla, etenkin liikenteessä (liikkuvuus), majoitus- ja ravintolapalveluissa ja 
yleensä matkailupalveluissa, 

— liikuntarajoitteisten henkilöiden ja henkilöiden, joilla on erityistarpeita, ulkomaanmatkailuun liittyviä oikeuksia koskevien 
kampanjoiden ja tiedotustoimien lisääminen, jotta asiakkaille taataan parempi tiedonsaanti ja palvelujen parempi 
saavutettavuus, 

— rajatylittävän yhteistyön lisääminen esteettömän matkailun kehittämiseksi alalla, jotta taataan sekä Euroopan kansalaisten 
että kolmansista maista tulevien vierailijoiden, erityisesti vammaisten henkilöiden ja henkilöiden, joilla on erityistarpeita, 
oikeuksien toteutuminen, 

— osallistuminen esteettömyysvaatimuksia koskevien yhteisten, laatuun perustuvien vähimmäisvaatimusten kehittämiseen pit
källä aikavälillä kaikille matkailuun liittyville aloille ja kaikille kansalaisille, mukaan luettuina vammaiset henkilöt, liikun
tarajoitteiset henkilöt ja henkilöt, joilla on erityistarpeita.
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Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

02 02 77 10  Valmistelutoimi – Euro–Välimeri-alueen innovoivat yrittäjät muutoksen puolesta

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 1 000 000 2 000 000 1 000 000 1 988 102,51 603 777,95

Selvitysosa

Entinen momentti 02 02 10

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta valmistelutoimen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Valmistelutoimen tarkoituksena on lisätä nuorten yrittäjien kasvua ja kilpailukykyä sekä investointi- ja innovointiverkostoja 
Euroopasta ja neljästä assosioidusta Välimeren maasta (Egypti, Libanon, Tunisia ja Marokko), jotta saadaan johtajia suurten mah
dollisuuksien markkinoille.

Valmiuksien kehittäminen

— Pk-yritysten kansainvälistymiskoulutuksen avulla annetaan paremmat mahdollisuudet yli 150 yrittäjälle ja 500 yrityshau
tomolle, investoijalle tai yrittäjäverkostolle. Seuranta hoidetaan verkkokonferenssien ja teknisen avun kautta. Perustetaan 
kaksi erityistä mentorointiverkostoa (joiden avulla kokeneet yrittäjät saadaan auttamaan muita yrittäjiä): yksi naisyrittäjien 
mentorointiohjelma ja yksi ohjelma, johon osallistuvat Välimeren alueelta Eurooppaan muuttaneet yrittäjät. Yritysten kehit
tämistoimet kolmella avainalalla: tietotekniikka ja media, energia ja ympäristö sekä elintarviketeollisuus. 

— Yritystapahtumien aikana järjestetään yritysten välisiä tapaamisia, jotta parhaat aloittelevat yritykset saadaan yhteyteen 
potentiaalisten asiakkaiden ja investoijien kanssa ja niiden osallistumista seurataan. 

— Tärkeimpien kansainvälisten messujen aikana pidetään investointityöpajoja, joissa tuodaan yhteen aloittelevat yritykset ja 
innovaatioklusterit tärkeimpien asiakkaiden kanssa ja lisäksi edistetään Euro–Välimeri-alueen yhdennettyä innovointitar
jontaa ja kehitetään suurlähettiläiden kansainvälinen verkosto Välimeren alueelta muuttaneiden yrittäjien tuella. 

— Kehitetään rahoituksen saantiin liittyviä toimia, joilla parannetaan Välimeren alueen pk-yrityksille annettavan eurooppa
laisen rahoituksen vaikutusta ja tehoa. 

— Suunnitellaan yritysten välisiä tapaamisia, joissa parhaat aloittelevat yritykset saadaan yhteyteen potentiaalisten investoi
jien kanssa. 

— Kehitetään välineitä, joilla kartoitetaan eurooppalaisten investoijien riskejä ja mahdollisuuksia Välimeren alueella. 

— Järjestetään investointityöpajoja, joissa tuodaan yhteen eurooppalaiset ja Välimeren alueen yrittäjät, investoijat ja valmen
nusverkostot (yrityshautomot ja kokeneet yrittäjät), jotta voidaan parantaa kustannustehokkuutta ja yleistä tehokkuutta.

Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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02 02 77 11  Pilottihanke – Rakennusalalla toimivien käsityöläisten ja pienyritysten vakuutusten saannin helpottaminen ympäristöystävälli
sen tekniikan ja sen innovointien edistämiseksi Euroopan unionissa

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 286 000 p.m. 286 000 0,— 428 607,—

Selvitysosa

Entinen momentti 02 02 12

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

02 02 77 12  Pilottihanke – Eurooppalainen harvinaisten maametallien asiantuntemusverkosto

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. p.m. 300 000 1 000 000,— 0,—

Selvitysosa

Entinen momentti 02 02 16

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

02 02 77 13  Pilottihanke – Eurooppalaisten luovien alueiden kehittäminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 350 000 p.m. 500 000 954 973,39 286 492,02

Selvitysosa

Entinen momentti 02 02 17

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF


KOMISSIO
OSASTO 02 — YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINTA

LUKU 02 02 — YRITYSTEN KILPAILUKYKY JA PIENET JA KESKISUURET YRITYKSET (COSME) (jatkoa)

02 02 77 (jatkoa)

02 02 77 13 (jatkoa)

20.2.2014 FI Euroopan unionin virallinen lehti II/139

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

02 02 77 14  Pilottihanke – Rajatylittävää toimintaa harjoittavien pienten ja keskisuurten yritysten maksamattomien saatavien nopea ja teho
kas perintä

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 500 000 — 750 000 1 521 651,60 704 160,87

Selvitysosa

Entinen momentti 33 03 07

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

02 02 77 15  Valmistelutoimi – Toisiinsa yhteydessä olevilla toimialoilla toimiville eurooppalaisille pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-
yritykset) tarkoitetut yhdenmukaistetut sähköisen liiketoiminnan prosessit ja standardit

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 668 000,—

Selvitysosa

Entinen alamomentti 02 02 03 06

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta valmistelutoimen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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02 02 77 16  Pilottihanke – Valmistusteollisuuden tulevaisuus

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

1 000 000 500 000

Selvitysosa

Pilottihankkeella tarkastellaan Euroopan uudelleen teollistumista koskevia skenaarioita ja työllisyyteen liittyviä kysymyksiä sen 
tavoitteen mukaisesti, jonka mukaan teollisuuden osuutta Euroopan BKT:sta lisätään nykyisestä noin 16 prosentista 20 pro
senttiin vuonna 2020.

Sillä edistetään komission suositusten täytäntöönpanoa, helpotetaan parhaiden käytäntöjen vaihtoa, käytetään hyväksi Euro
foundin asiantuntemusta ja apua ja myös tuetaan tulosten seurantaa osana talouspolitiikan eurooppalaista ohjausjaksoa ja maa
kohtaisia suosituksia.

Pilottihanke keskittyy valmistusteollisuuteen, mikä on ensisijainen tavoite myös komission teollisuuspolitiikkaa koskevan tie
donannon päivityksessä, jossa esitetään yksityiskohtainen, tiettyjä talouden elpymistä edesauttavia tekijöitä koskeva strategia. 
Hankkeella on teollisuuspoliittisen kontekstin lisäksi myös hyvin selkeä työllisyysulottuvuus, koska siinä käsitellään kysymyk
siä, jotka liittyvät työpaikkojen luomiseen, työmarkkinoille palaamiseen, rakenneuudistuksen suuntauksiin, sukupuoliulottu
vuuteen, valmiuksiin ja uudelleenkoulutukseen, yrittäjyyteen ja pk-yritysten osallistumiseen unionin ulkopuolisiin markkinoihin.

Pilottihankkeessa selvitetään menetelmiä valmistusteollisuuden tulevaisuuden ennakoimiseksi ja sovelletaan niitä. Pilottihank
keessa on erityisesti

— tuettava eurooppalaista uudelleenteollistamisstrategiaa, joka voisi vastata globalisaatioon liittyviin nopeisiin muutoksiin, 

— selvitettävä keskeiset tekijät, jotka tukevat valmistusteollisuuden myönteistä kehitystä aloilla, joilla työllisyysvaikutus on tär
keä; eurooppalaisen valmistusteollisuuden renessanssi on tietyssä mielessä enemmän taloudellista kuin teknologista: koska 
työtä säästävät tekniikat vähentävät työvoiman tarvetta, valmistusteollisuuden työvoimakustannusten merkitys vähenee toi
minnan sijaintipaikkaa määriteltäessä; lisäksi Euroopan ja muun maailman väliset erot palkkauksessa voivat varmastikin 
vain pienentyä ajan myötä, 

— selvitettävä yksityiskohtaisesti määrällisiä työllisyysvaikutuksia; todennäköisesti useimmat työpaikoista, jotka syntyvät, kun 
valmistusteollisuus pysyy ja lisää toimintaansa Euroopassa, liittyvät todellisuudessa muuhun kuin valmistustoimintaan – 
muun muassa yrityspalveluihin, tutkimus- ja kehitystoimintaan, myyntiin ja markkinointiin ja muihin valmistus- ja toimi
tusketjun vaiheisiin – joten myönteiset työllisyysvaikutukset moninkertaistuvat, 

— esitettävä näiden työllisyysvaikutusten leviäminen kvantitatiivisissa tutkimuksissa, joissa analysoidaan määrällisesti
”korvautuvuus- ja täydentävyysvaikutuksia”, 

— selvitettävä, miten teollisuuspolitiikan ja suorituskyvyn kehitys voi saada aikaan työllisyyden kasvua ja kannustaa työpaik
koja luovaa kasvua, 

— toteutettava suuri määrä tapaustutkimuksia, joissa selvitetään, miksi suuret valmistustoimintaa harjoittavat yritykset pysy
vät Euroopassa ja/tai palauttavat valmistustoimintansa Eurooppaan ja luovat näin työpaikkoja ydintoiminnan alalle ja toi
mitusketjun yhteyteen,
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— käsiteltävä yrittäjyyden keskeisiä uusia ulottuvuuksia, kuten ”Born Global” -yrittäjyyttä (jossa yrityksen toiminta on glo
baalia heti sen perustamisesta lähtien); kyseiset yritykset suuntautuvat yleensä huipputeknologiaan esimerkiksi biotieteiden 
ja tieto- ja viestintäteknologian aloilla; nämä toimet liittyvät tiiviisti yrittäjyys 2020 -toimintasuunnitelmaan ja yhteen sen 
tavoitteista, jonka mukaan 25 prosenttia pk-yrityksistä suuntautuisi unionin ulkopuolisille markkinoille, 

— selvitettävä olemassa olevat heijastusvaikutukset nykypäivän miesten ja naisten työpaikkoihin ja sukupuolijakaumaan 
tulevaisuudessa, 

— tutkittava valmiuksien kehittämistä ja uudelleenkoulutusta erityisesti rakennemuutoksen strategisena välineenä; yhteistyössä 
Cedefopin kanssa voitaisiin harkita rinnakkaisen ja ammatillisen koulutuksen järjestelmien syvällistä tutkimusta, jotta voi
taisiin perustaa teollisuusalan ammattilaisten ja tutkijoiden keskus.

Eurofound ja sen Euroopan muutoksenseurantakeskus soveltuvat hyvin pilottihankkeen toteuttamiseen.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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LUKU  02 03  —  TAVAROIDEN SISÄMARKKINAT JA ALAKOHTAISET POLITIIKAT

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
Maksut

2012/2014
Maksusitou

mukset Maksut Maksusitou
mukset Maksut Maksusitou

mukset Maksut

02 03 TAVAROIDEN SISÄMARKKINAT 
JA ALAKOHTAISET POLITIIKAT

02 03 01 Sisämarkkinoiden toiminta ja 
kehittäminen erityisesti ilmoitta
misen, varmentamisen ja alakoh
taisen lähentämisen aloilla 1.1 18 100 000 16 210 176 20 300 000 15 487 868 19 991 497,47 15 254 496,91 94,10

02 03 02 Lainsäädännön standardointi ja 
lähentäminen

02 03 02 01 Tuki CENin, CENELECin ja ETSIn 
standardointitoimiin 1.1 17 370 000 12 968 141 23 500 000 16 726 287 23 651 503,27 16 586 201,81 127,90

02 03 02 02 Tuki pieniä ja keskisuuria yrityk
siä (pk-yritykset) ja yhteiskunnan 
sidosryhmiä standardoinnissa 
edustaville organisaatioille 1.1 3 700 000 2 778 887 3 700 000 691 893 —

Momentti 02 03 02 – Välisumma 21 070 000 15 747 028 27 200 000 17 418 180 23 651 503,27 16 586 201,81 105,33

02 03 03 Euroopan kemikaalivirasto – 
kemikaalilainsäädäntö 1.1 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— —

02 03 77 Pilottihankkeet ja 
valmistelutoimet

02 03 77 01 Valmistelutoimi – RECAP: 
Unionin tärkeimpien polymeerien 
jalostusalueiden synnyttämän 
sisäisen muovijätteen paikallinen 
kierrätys 2 p.m. 373 350 p.m. 375 000 1 493 400,— 149 340,— 40,—

Momentti 02 03 77 – Välisumma p.m. 373 350 p.m. 375 000 1 493 400,— 149 340,— 40,—

Luku 02 03 – Yhteensä 39 170 000 32 330 554 47 500 000 33 281 048 45 136 400,74 31 990 038,72 98,95

02 03 01  Sisämarkkinoiden toiminta ja kehittäminen erityisesti ilmoittamisen, varmentamisen ja alakohtaisen lähentämisen aloilla

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

18 100 000 16 210 176 20 300 000 15 487 868 19 991 497,47 15 254 496,91

Selvitysosa

Entinen alamomentti 02 01 04 01 ja momentti 02 03 01

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sisämarkkinoiden toiminnan parantamista koskevista toimista koituvat menot:

— standardien lähentäminen ja informaatiojärjestelmän täytäntöönpano standardien ja teknisten määräysten alalla, 

— hallinnollisen ja teknisen yhteensovittamisen rahoittaminen ilmoitettujen laitosten välisessä yhteistyössä, 

— jäsenvaltioiden ja EFTA-valtioiden ilmoittamien määräysten tutkiminen sekä teknisten määräysluonnosten kääntäminen,
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— lääkinnällisiä laitteita, kosmetiikkaa, elintarvikkeita, tekstiilejä, lääkkeitä, kemikaaleja, aineiden ja valmisteiden luokittelua 
ja merkintöjä, autoja ja turvallisuutta, leluja, lakisääteistä mittaustoimintaa ja valmispakkauksia sekä ympäristön laatua kos
kevan unionin lainsäädännön soveltaminen, 

— uuden lähestymistavan direktiivien soveltamisalojen suurempi alakohtainen lähentäminen, erityisesti uuden lähestymista
van laajentaminen muille aloille, 

— asetuksen (EY) N:o 765/2008 täytäntöönpanotoimenpiteet niin akkreditoinnin infrastruktuurien kuin markkinavalvonnan 
osalta, 

— tiettyjen kansallisten teknisten määräysten soveltamista toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettyihin tuotteisiin kos
kevista menettelyistä annetun asetuksen (EY) N:o 764/2008 täytäntöönpanotoimenpiteet, 

— unionin sisällä tapahtuvia puolustukseen liittyvien tuotteiden siirtoja koskevien ehtojen yksinkertaistamisesta annetun direk
tiivin 2009/43/EY täytäntöönpanotoimenpiteet, 

— kumppanuuksien luominen jäsenvaltioiden kanssa ja lainsäädännön soveltamisesta vastaavien viranomaisten välisen hal
linnollisen yhteistyön tukeminen sisämarkkinoiden ja markkinoiden valvonnan alalla, 

— avustukset unionille merkittävien, ulkopuolisten elinten toimeenpanemien hankkeiden tukemiseksi, 

— tiedotus- ja tiedonvälitystoimet sekä unionin lainsäädännön tuntemuksen parantaminen, 

— sisämarkkinoiden strategisen ohjelman täytäntöönpano ja markkinoiden valvonta, 

— tuki eurooppalaiselle teknisen hyväksynnän yhteiselimelle, 

— tuki Euroopan neuvostolle Euroopan farmakopean laatimista koskevan yleissopimuksen puitteissa, 

— osallistuminen vastavuoroista tunnustamista koskeviin sopimusneuvotteluihin ja assosioituneiden maiden tukeminen osana 
Eurooppa-sopimuksia unionin säännöstön soveltamisessa. 

— asetuksen (EY)  N:o  1907/2006 täytäntöönpanotoimenpiteet, erityisesti REACH-asetuksen tarkastelua koskevasta tiedon
annosta (COM(2013) 49 final) johtuvat.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan myös sellaiset selvityksistä ja asiantuntijakokouksista aiheutuvat menot sekä tiedotus- ja 
julkaisumenot, jotka liittyvät suoraan tämän momentin kattaman ohjelman tai sen kattamien toimien tavoitteen saavuttami
seen, kuten teknisiin määräyksiin liittyvien tietojärjestelmien ylläpito, päivitys ja kehitys sekä mahdolliset muut menot tekni
sestä ja hallinnollisesta avusta, johon ei liity julkishallinnon tehtäviä.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän momentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan Euroopan talousaluetta koskevaa liitettä, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Oikeusperusta

Komission institutionaalisista oikeuksista johtuvat tehtävät sellaisina kuin niistä on säädetty unionin yleiseen talousarvioon sovel
lettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 25  päivänä  lokakuuta 
2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom)  N:o  966/2012 (EUVL  L  298, 26.10.2012, s.  1) 
54 artiklan 2 kohdassa.

Neuvoston direktiivi 75/107/ETY, annettu 19 päivänä joulukuuta 1974, mitta-astioina käytettäviä pulloja koskevan jäsenvalti
oiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 42, 15.2.1975, s. 14).

Neuvoston direktiivi 76/211/ETY, annettu 20 päivänä  tammikuuta 1976, tiettyjen tuotteiden pakkaamista valmispakkauksiin 
painon tai tilavuuden mukaan tapahtuvaa täyttöä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL  L  46, 
21.2.1976, s. 1).

Neuvoston direktiivi 76/768/ETY, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1976, kosmeettisia valmisteita koskevan jäsenvaltioiden lain
säädännön lähentämisestä (EYVL L 262, 27.9.1976, s. 169).

Neuvoston direktiivi 80/181/ETY, annettu 20  päivänä  joulukuuta 1979, mittayksikköjä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädän
nön lähentämisestä ja direktiivin 71/354/ETY kumoamisesta (EYVL L 39, 15.2.1980, s. 40).
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Neuvoston direktiivi 85/374/ETY, annettu 25  päivänä  heinäkuuta 1985, tuotevastuuta koskevien jäsenvaltioiden lakien, ase
tusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä (EYVL L 210, 7.8.1985, s. 29).

Neuvoston direktiivi 89/105/ETY, annettu 21 päivänä  joulukuuta 1988, ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden hintojen sääntely
toimenpiteiden avoimuudesta ja niiden soveltamisesta kansallisissa sairausvakuutusjärjestelmissä (EYVL L 40, 11.2.1989, s. 8).

Neuvoston direktiivi 90/385/ETY, annettu 20 päivänä kesäkuuta 1990, aktiivisia implantoitavia lääkinnällisiä laitteita koskevan 
jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 189, 20.7.1990, s. 17).

Neuvoston direktiivi 91/477/ETY, annettu 18  päivänä  kesäkuuta 1991, aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta 
(EYVL L 256, 13.9.1991, s. 51).

Neuvoston päätös 8300/92/EY, tehty 21 päivänä syyskuuta 1992, luvan antamisesta komissiolle neuvotella Euroopan yhteisön 
ja tiettyjen kolmansien maiden välisiä vastavuoroista tunnustamista koskevia sopimuksia.

Neuvoston direktiivi 93/5/ETY, annettu 25 päivänä helmikuuta 1993, jäsenvaltioiden avusta komissiolle ja näiden yhteistyöstä 
elintarvikkeita koskevien kysymysten tieteellisessä tutkimisessa (EYVL L 52, 4.3.1993, s. 18).

Neuvoston direktiivi 93/7/ETY, annettu 15 päivänä maaliskuuta 1993, jäsenvaltion alueelta laittomasti vietyjen kulttuuriesinei
den palauttamisesta (EYVL L 74, 27.3.1993, s. 74).

Neuvoston asetus (ETY) N:o 793/93, annettu 23 päivänä maaliskuuta 1993, olemassa olevien aineiden vaarojen arvioinnista ja 
valvonnasta (EYVL L 84, 5.4.1993, s. 1).

Neuvoston direktiivi 93/15/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, siviilikäyttöön tarkoitettujen räjähdystarvikkeiden mark
kinoille saattamista ja valvontaa koskevien säännösten yhdenmukaistamisesta (EYVL L 121, 15.5.1993, s. 20).

Neuvoston direktiivi 93/42/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1993, lääkinnällisistä laitteista (EYVL L 169, 12.7.1993, s. 1).

Neuvoston päätös 93/465/ETY, tehty 22 päivänä heinäkuuta 1993, teknistä yhdenmukaistamista koskevien direktiivien vaati
mustenmukaisuuden arviointimenettelyjen eri vaiheissa käytettäviksi tarkoitetuista moduuleista ja CE-merkinnän kiinnittämistä 
koskevista säännöistä ja käytöstä (EYVL L 220, 22.7.1993, s. 23).

Neuvoston päätös 94/358/EY, tehty 16 päivänä kesäkuuta 1994, Euroopan farmakopean laatimista koskevan yleissopimuksen 
hyväksymisestä Euroopan yhteisön puolesta (EYVL L 158, 25.6.1994, s. 17).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/100/EY, annettu 17  päivänä  helmikuuta 1997, jäsenvaltion alueelta laitto
masti vietyjen kulttuuriesineiden palauttamisesta annetun direktiivin (ETY)  N:o  7/93  liitteen muuttamisesta (EYVL  L  60, 
1.3.1997, s. 59).

Neuvoston päätös 8453/97/EY, tehty 21  päivänä  syyskuuta 1992, 113-komitean soveltaman tulkinnan vahvistamisesta sekä 
komissiolle annettavista ohjeista vaatimustenmukaisuuden arviointia koskevista eurooppalaisista sopimuksista (ECAA) käytäviä 
neuvotteluja varten.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/34/EY, annettu 22 päivänä kesäkuuta 1998, teknisiä standardeja ja määräyk
siä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä 
(EYVL L 204, 21.7.1998, s. 37).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/48/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, teknisiä standardeja ja määrä
yksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä annetun direktiivin 98/34/EY muuttamisesta (EYVL L 217, 
5.8.1998, s. 18).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/79/EY, annettu 27 päivänä lokakuuta 1998, in vitro -diagnostiikkaan tarkoi
tetuista lääkinnällisistä laitteista (EYVL L 331, 7.12.1998, s. 1).

Neuvoston asetus (EY) N:o 2679/98, annettu 7 päivänä joulukuuta 1998, sisämarkkinoiden toimivuudesta jäsenvaltioiden väli
sen tavaroiden vapaan liikkuvuuden osalta (EYVL L 337, 12.12.1998, s. 8).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/4/EY, annettu 22  päivänä  helmikuuta 1999, kahviuutteista ja sikuriuut
teista (EYVL L 66, 13.3.1999, s. 26).

Neuvoston direktiivi 1999/36/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 1999, kuljetettavista painelaitteista (EYVL L 138, 1.6.1999, 
s. 20).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/45/EY, annettu 31 päivänä toukokuuta 1999, vaarallisten valmisteiden luo
kitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä (EYVL  L  200, 
30.7.1999, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/9/EY, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2000, henkilökuljetukseen tarkoi
tetuista köysiratalaitteistoista (EYVL L 106, 3.5.2000, s. 21).
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Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/14/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, ulkona käytettävien laitteiden 
melupäästöjä ympäristöön koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 162, 3.7.2000, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/35/EY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2000, kaupallisissa toimissa tapah
tuvien maksuviivästysten torjumisesta (EYVL L 200, 8.8.2000, s. 35).

Neuvoston asetus (EY) N:o 2580/2000, annettu 20 päivänä marraskuuta 2000, tiettyihin maataloustuotteiden valmistuksessa 
tuotettuihin tavaroihin sovellettavasta kauppajärjestelmästä annetun asetuksen (EY) N:o 3448/93 muuttamisesta (EYVL L 298, 
25.11.2000, s. 5).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/82/EY, annettu 6 päivänä marraskuuta 2001, eläinlääkkeitä koskevista yhtei
sön säännöistä (EYVL L 311, 28.11.2001, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/83/EY, annettu 6 päivänä marraskuuta 2001, ihmisille tarkoitettuja lääk
keitä koskevista yhteisön säännöistä (EYVL L 311, 28.11.2001, s. 67).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/95/EY, annettu 27 päivänä tammikuuta 2003, tiettyjen vaarallisten ainei
den käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (EUVL L 37, 13.2.2003, s. 19).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/96/EY, annettu 27 päivänä  tammikuuta 2003, sähkö- ja elektroniikkalai
teromusta (EUVL L 37, 13.2.2003, s. 24).

Neuvoston asetus (EY)  N:o  1435/2003, annettu 22  päivänä  heinäkuuta 2003, eurooppaosuuskunnan (SEC) säännöistä 
(EUVL L 207, 18.8.2003, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2003/2003, annettu 13 päivänä lokakuuta 2003, lannoitteista (EUVL L 304, 
21.11.2003, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/102/EY, annettu 17 päivänä marraskuuta 2003, jalankulkijoiden ja muiden 
loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suojelusta ennen törmäystä ja törmäystilanteessa moottoriajoneuvon kanssa ja neu
voston direktiivin 70/156/ETY muuttamisesta (EUVL L 321, 6.12.2003, s. 15).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY)  N:o  273/2004, annettu 11  päivänä  helmikuuta 2004, huumausaineiden läh
töaineista (EUVL L 47, 18.2.2004, s. 1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/9/EY, annettu 11 päivänä helmikuuta 2004, hyvän laboratoriokäytännön 
(GLP) tarkastamisesta ja todentamisesta (EUVL L 50, 20.2.2004, s. 28).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/10/EY, annettu 11 päivänä helmikuuta 2004, hyvän laboratoriokäytännön 
periaatteiden noudattamista kemiallisten aineiden kokeissa ja periaatteiden noudattamisen todentamista koskevien lakien, ase
tusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä (EUVL L 50, 20.2.2004, s. 44).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 648/2004, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, pesuaineista (EUVL L 104, 
8.4.2004, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 726/2004, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, ihmisille ja eläimille tar
koitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön lupa- ja valvontamenettelyistä ja Euroopan lääkeviraston perustamisesta (EUVL L 136, 
30.4.2004, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/22/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, mittauslaitteista (EUVL L 135, 
30.4.2004, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröin
nistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) ja Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 
1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY)  N:o  793/93, komission asetuksen (EY)  N:o  1488/94, neuvoston 
direktiivin (ETY)  N:o  769/79 ja komission direktiivien (ETY)  N:o  155/91, (ETY)  N:o  67/93, (ETY)  N:o  105/93 
ja (ETY) N:o 21/2000 kumoamisesta (EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/23/EY, annettu 23  päivänä  toukokuuta 2007, pyroteknisten tuotteiden 
markkinoille saattamisesta (EUVL L 154, 14.6.2007, s. 1).
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Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/45/EY, annettu 5 päivänä syyskuuta 2007, valmiiksi pakattujen tuotteiden 
nimellismääristä sekä neuvoston direktiivien 75/106/ETY ja  80/232/ETY kumoamisesta ja neuvoston direktiivin 76/211/ETY 
muuttamisesta (EUVL L 247, 21.9.2007, s. 17).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 764/2008, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2008, tiettyjen kansallisten tek
nisten määräysten soveltamista toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettyihin tuotteisiin koskevista menettelyistä 
(EUVL L 218, 13.8.2008, s. 21).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY)  N:o  765/2008, annettu 9  päivänä  heinäkuuta 2008, tuotteiden kaupan pitä
miseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista (EUVL L 218, 13.8.2008, s. 30).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 768/2008/EY, tehty 9 päivänä heinäkuuta 2008, tuotteiden kaupan pitämiseen 
liittyvistä yhteisistä puitteista ja päätöksen 93/465/ETY kumoamisesta (EUVL L 218, 13.8.2008, s. 82).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luo
kituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja ase
tuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta (EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/23/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, muista kuin itsetoimivista vaa
oista (EUVL L 122, 16.5.2009, s. 6).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/34/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, mittauslaitteita ja metrologi
sia tarkastusmenetelmiä koskevista yleisistä säännöksistä (EUVL L 106, 28.4.2009, s. 7).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/43/EY, annettu 6 päivänä toukokuuta 2009, yhteisön sisällä tapahtuvia puo
lustukseen liittyvien tuotteiden siirtoja koskevien ehtojen yksinkertaistamisesta (EUVL L 146, 10.6.2009, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/48/EY, annettu 18  päivänä  kesäkuuta 2009, lelujen turvallisuudesta 
(EUVL L 170, 30.6.2009, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/125/EY, annettu 21 päivänä  lokakuuta 2009, energiaan liittyvien tuottei
den ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista (EUVL L 285, 31.10.2009, s. 10).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 305/2011, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2011, rakennustuotteiden kau
pan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistamisesta ja neuvoston direktiivin 89/106/ETY kumoamisesta (EUVL  L  88, 
4.4.2011, s. 5).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1007/2011, annettu 27  päivänä  syyskuuta 2011, tekstiilikuitujen nimi
tyksistä ja niitä vastaavista tekstiilituotteiden kuitukoostumuksen selosteista ja merkinnöistä sekä neuvoston direktiivin 
73/44/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 96/73/EY ja  2008/121/EY kumoamisesta (EUVL  L  272, 
18.10.2011, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivit ”uuden lähestymistavan” toteuttamisesta tietyillä aloilla, kuten koneet, sähkö
magneettinen yhteensopivuus, radio- ja telepäätelaitteet, pienjännitelaitteet, henkilökohtaiset suojaimet, hissit, räjähtävät kaa
suseokset, lääketieteelliset laitteet, lelut, paineilmalaitteet, kaasulaitteet, rakentaminen, rautatielaitteistojen yhteensopivuus, 
huviveneet, ilmarenkaat, moottoriajoneuvojen päästöt, räjähdystarvikkeet, pyrotekniset laitteet, köysiratalaitteistot jne.

Neuvoston direktiivit teknisten esteiden poistamisesta muiden kuin ”uuden lähestymistavan” alojen kaupassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:247:0017:0017:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:218:0021:0021:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:218:0030:0030:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:218:0082:0082:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:122:0006:0006:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:106:0007:0007:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:146:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:170:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:285:0010:0010:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0005:0005:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0005:0005:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:272:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:272:0001:0001:FI:PDF
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02 03 02  Lainsäädännön standardointi ja lähentäminen

02 03 02 01  Tuki CENin, CENELECin ja ETSIn standardointitoimiin

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

17 370 000 12 968 141 23 500 000 16 726 287 23 651 503,27 16 586 201,81

Selvitysosa

Entinen alamomentti 02 03 04 01

Sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan ja Euroopan teollisuuden kilpailukyvyn tukemista koskevan yleistavoitteen mukai
sesti toimen tavoitteena on erityisesti standardien vastavuoroinen tunnustaminen ja eurooppalaisten standardien luominen 
soveltuvissa tapauksissa. Määräraha on tarkoitettu kattamaan

— Euroopan standardointielinten kanssa tehtävistä sopimuksista aiheutuvat rahoitusvelvoitteet (Euroopan telealan standar
dointilaitos, Euroopan standardointikomitea, Euroopan sähkötekniikan standardointikomitea) standardien laatimiseksi, 

— standardienmukaisuuden tarkastamista ja sertifiointia koskevat työt ja esittelyhankkeet, 

— kulut edellä mainitun ohjelman ja mainittujen hankkeiden toteuttamista koskevista sopimuksista. Kyse on erityisesti sopi
muksista, jotka koskevat tutkimusta, assosiointia, arviointia, teknisiä töitä, yhdenmukaistamista, apurahoja, avustusta, tut
kijoiden koulutusta ja tutkimustarkoituksessa matkustusta, kansainvälisiin sopimuksiin osallistumista ja laitemenoihin 
osallistumista, 

— standardointilaitosten toiminnan tehostaminen, 

— standardoinnin laadun parantaminen ja tarkastus, 

— tuki eurooppalaisten standardien saattamiseen kansallisiksi standardeiksi, erityisesti niiden kääntämisen avulla, 

— standardointiin liittyvät tiedotus- ja edistämistoimet sekä eurooppalaisten etujen edistäminen kansainvälisessä 
standardoinnissa, 

— teknisten komiteoiden sihteeristöt, 

— standardinmukaisuuden testaustoiminnan tekniset hankkeet, 

— standardiehdotusten toimeksiantojen mukaisuuden tarkastelu, 

— kolmansille maille suunnatut yhteistyö- ja avustusohjelmat, 

— kansainvälisten standardien yhdenmukaisen soveltamisen mahdollistamiseksi unionissa tarvittavien töiden teettäminen, 

— sertifiointimenetelmien määrittäminen ja sertifiointiin liittyvien teknisten menetelmien laatiminen, 

— standardien soveltamisen edistäminen julkisissa hankinnoissa, 

— standardien soveltamisen valmistelemiseksi ja vahvistamiseksi tarkoitettujen eri toimien yhdenmukaistaminen (käyttöop
paat, esittelyt jne.).

Unionin rahoitus on käytettävä standardoinnin määrittelyyn ja toteutukseen neuvottelemalla pääasiallisten osapuolten kanssa: 
teollisuuden, työntekijöiden edustajien, kuluttajien, pienten ja keskisuurten yritysten, kansallisten ja eurooppalaisten standar
dointielinten, jäsenvaltioiden julkisia hankintoja hoitavien laitosten, kaikkien käyttäjien sekä teollisuuspolitiikasta kansallisella 
ja unionin tasolla vastuussa olevien kanssa.

Yhteentoimivuuden tukemiseksi standardoinnista tietotekniikassa ja televiestinnässä 22 päivänä joulukuuta 1986 tehtyyn neu
voston päätökseen 87/95/ETY (EYVL L 36, 7.2.1987, s. 31) sisältyy erityissäännöksiä, joissa jäsenvaltioita edellytetään varmis
tamaan, että tietotekniikkaan liittyvissä julkisissa hankinnoissa viitataan eurooppalaisiin tai kansainvälisiin standardeihin.

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1987&mm=02&jj=07&type=L&nnn=036&pppp=0031&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
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Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1025/2012, annettu 25 päivänä  lokakuuta 2012, eurooppalaisesta stan
dardoinnista, neuvoston direktiivien 89/686/ETY ja 93/15/ETY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 94/9/EY, 
94/25/EY, 95/16/EY, 97/23/EY, 98/34/EY, 2004/22/EY, 2007/23/EY, 2009/23/EY ja 2009/105/EY muuttamisesta ja neuvos
ton päätöksen 87/95/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o  1673/2006/EY kumoamisesta (EUVL  L  316, 
14.11.2012, s. 12).

02 03 02 02  Tuki pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yritykset) ja yhteiskunnan sidosryhmiä standardoinnissa edustaville organisaatioille

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

3 700 000 2 778 887 3 700 000 691 893

Selvitysosa

Entinen alamomentti 02 03 04 02

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pk-yritysten ja kuluttajien etuja sekä ympäristöllisiä ja sosiaalisia etuja standardointiasi
oissa edustavien eurooppalaisten valtiosta riippumattomien ja voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden toiminnasta ja nii
den toteuttamista toimista aiheutuvat kustannukset.

Tällainen edustaminen standardointiprosessissa Euroopan tasolla kuuluu tällaisten organisaatioiden sääntömääräisiin tavoittei
siin, ja voittoa tavoittelemattomat kansalliset organisaatiot ainakin kahdesta kolmasosasta jäsenvaltioita ovat antaneet niille teh
täväksi edustaa näitä etuja.

Rahoitusosuudet tällaisille eurooppalaisille organisaatioille on aikaisemmin katettu kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjel
masta, kuluttajapolitiikasta ja ympäristöalan rahoitusvälineestä (LIFE +). Erityisohjelmista rahoitetut standardointialan toimet on 
koottu yhteen säädökseen asetuksella (EU) N:o 1025/2012.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1639/2006/EY, tehty 24 päivänä lokakuuta 2006, kilpailukyvyn ja innovoin
nin puiteohjelman (2007–2013) perustamisesta (EUVL L 310, 9.11.2006, s. 15).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1926/2006/EY, tehty 18 päivänä joulukuuta 2006, kuluttajapolitiikkaa koske
vasta yhteisön toimintaohjelmasta (2007–2013) (EUVL L 404, 30.12.2006, s. 39).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 614/2007, annettu 23 päivänä toukokuuta 2007, ympäristöalan rahoitus
välineestä (LIFE +) (EUVL L 149, 9.6.2007, p. 17).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1025/2012, annettu 25 päivänä  lokakuuta 2012, eurooppalaisesta stan
dardoinnista, neuvoston direktiivien 89/686/ETY ja 93/15/ETY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 94/9/EY, 
94/25/EY, 95/16/EY, 97/23/EY, 98/34/EY, 2004/22/EY, 2007/23/EY, 2009/23/EY ja 2009/105/EY muuttamisesta ja neuvos
ton päätöksen 87/95/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o  1673/2006/EY kumoamisesta (EUVL  L  316, 
14.11.2012, s. 12).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:316:0012:0012:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:316:0012:0012:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:310:0015:0015:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:404:0039:0039:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:149:0017:0017:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:316:0012:0012:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:316:0012:0012:FI:PDF
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02 03 03  Euroopan kemikaalivirasto – kemikaalilainsäädäntö

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

Selvitysosa

Entiset alamomentit 02 03 03 01 ja 02 03 03 02

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston henkilöstö- ja hallintomenot (osastot 1 ja 2) sekä työohjelmaan liittyvät toimin
tamenot (osasto 3).

Viraston on ilmoitettava budjettivallan käyttäjälle toiminta- ja hallintomenojen välisistä määrärahasiirroista.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään alamomentille otettuihin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon 
momentille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g ala
kohdan mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän 
pääluokan menotaulukon tämän osan Euroopan talousaluetta koskevaa liitettä, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Komission asetuksen (EY, Euratom)  N:o  2343/2002  16  artiklan mukaisesti palautetut määrät ovat (varainhoitoasetuksen 
21  artiklan  3  kohdan c alakohdan  mukaisia) käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, jotka otetaan yleisen tulotaulukon 
alamomentille 6 6 0 0.

Vuodeksi 2014 ei ole varattu unionin rahoitusosuutta, sillä viraston toiminta rahoitetaan erästä ”Tulot maksuista”, joiden arvi
oidaan riittävän hyvin kattamaan odotetut menot. Ylijäämät siirretään seuraavalle vuodelle, jotta varmistetaan viraston tehtä
vien jatkuvuus.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröin
nistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) ja Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 
1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY)  N:o  793/93, komission asetuksen (EY)  N:o  1488/94, neuvoston 
direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja  2000/21/EY kumoamisesta 
(EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luo
kituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja ase
tuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta (EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1).

02 03 77  Pilottihankkeet ja valmistelutoimet

02 03 77 01  Valmistelutoimi – RECAP: Unionin tärkeimpien polymeerien jalostusalueiden synnyttämän sisäisen muovijätteen paikallinen 
kierrätys

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 373 350 p.m. 375 000 1 493 400,— 149 340,—

Selvitysosa

Entinen momentti 02 03 05

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta valmistelutoimen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:396:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:0001:FI:PDF
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Polymeerien jalostusteollisuus on Euroopassa tärkeä teollisuudenala, joka kattaa 50 000 yritystä, joista 85  prosenttia on 
pk-yrityksiä, sekä 1,6 miljoonaa työntekijää. Alan tuotanto oli Euroopassa vuonna 2009 45 000 000 tonnia, ja Saksa (23 pro
senttia), Italia (16 prosenttia), Ranska (12 prosenttia), Espanja (8,5 prosenttia), Yhdistynyt kuningaskunta (8 prosenttia) ja Puola 
(5,5 prosenttia) olivat suurimmat eurooppalaiset valmismuoviosien valmistajat. Melkein kaksi kolmannesta syntyvästä muovi
jätteestä (1,3 miljoonaa tonnia muovia) katsotaan ”loppujätteeksi”, joka joko viedään Kaukoitään (käytännössä Kiinaan) tai kaa
topaikalle. Jos 50 prosenttia nykyisestä kierrättämättömästä muovijätteestä kierrätettäisiin, säästettäisiin vuosittain noin 650 000 
tonnia muovia. Lisäämällä muovin kierrätystä tällä valmistelutoimella saavutetaan Eurooppa 2020 -strategian resurssitehok
kuutta koskeva tavoite. RECAP on valmistelutoimi, jolla pyritään parantamaan muovijätteen sisäistä kierrätystä. Se näyttää tietä 
uusien teknologisten ratkaisujen kehittämiselle muovintuotannossa syntyvän jätteen kierrättämiseksi sekä kierrätyskanavien 
toteuttamiselle ja järjestämiselle kestävien ratkaisujen ja teknologioiden pohjalta. Hankkeen avulla parannetaan kilpailukykyä ja 
luodaan työpaikkoja, jatketaan muovin elinikää, säästetään raakaöljyä ja tehdään näin muoviteollisuudesta vastuullisempi teol
lisuudenala. Laaditun etenemissuunnitelman avulla määritetään tarvittavat vaiheet kestävän loppuratkaisun saavuttamiseksi: 
tutkimus- ja kehitysyhteistyön hankkeiden määrittely teknologisten pullonkaulojen poistamiseksi, kierrätyskanavien organi
sointi ja järjestäminen, parhaiden käytäntöjen ja teknologioiden siirtäminen unionin muovijalostusteollisuuden yhteisölle, kier
rätysteknologioiden demonstrointi pilottivälineiden avulla sekä yritysten perustaminen syntyvien teollis- ja tekijänoikeuksien 
hyödyntämiseksi. Tulokset on tarkoitus toistaa useilla unionin alueilla, joilla on paljon muovijalostustoimintaa.

RECAPin ensimmäisenä alatavoitteena on toteuttaa vertailututkimus muovijätteen sisäisestä käsittelystä Ranskan, Italian, Sak
san, Yhdistyneen kuningaskunnan, Itävallan ja Puolan muovijalostusteollisuuden piiristä valituilla useilla tärkeillä unionin alu
eilla. Kunkin näiden alueen erityispiirteenä on se, että muovijalostustoiminta keskittyy maantieteellisesti pienelle alueelle.

RECAPin toisena alatavoitteena on määrittää vertailututkimuksen analysoinnin perusteella parhaat käytännöt ja tehdä suosituk
sia tuleviksi toimiksi, jotka yhdistetään muovijätteen sisäistä käsittelyä koskevaksi yleiseksi metodologiaksi. Hankkeessa on laa
dittu useita skenaarioita. Kukin skenaario jaettiin järjestämiseen (kierrätyskanavien taloudellinen, rahoituksellinen ja poliittinen 
järjestäminen) ja teknologisiin tavoitteisiin (ratkaistavat tutkimuksen ja kehittämisen pullonkaulat). RECAPin kolmantena ala
tavoitteena on toteuttaa jokin skenaario ennakolta yhdellä hankkeen aikana tutkitulla alueella. Sellaiset toimet kuin määritet
tyihin teknologisiin pullonkauloihin perustuvien tutkimus- ja kehittämishankkeiden käynnistäminen ovat osa 
ennakkototeutusta.

Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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LUKU  02 04  —  HORISONTTI  2020  — YRITYKSIIN LIITTYVÄ TUTKIMUSTOIMINTA

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012
%

Maksut
2012/2014Maksusitou

mukset Maksut Maksusitou
mukset Maksut Maksusitou-

mukset Maksut

02 04 HORISONTTI 2020 – YRI
TYKSIIN LIITTYVÄ TUTKI
MUSTOIMINTA

02 04 02 Teollisuuden johtoasema

02 04 02 01 Avaruusteknologian johto
asema 1.1 161 352 331 14 704 483 —

02 04 02 02 Tutkimuksen ja innovoinnin 
riskirahoituksen saatavuuden 
helpottaminen 1.1 p.m. p.m. —

02 04 02 03 Innovoinnin lisääminen pie
nissä ja keskisuurissa yrityk
sissä (pk-yrityksissä) 1.1 32 512 243 2 962 930 —

Momentti 02 04 02 – 
Välisumma 193 864 574 17 667 413 —

02 04 03 Yhteiskunnalliset haasteet

02 04 03 01 Resurssitehokkaan ja 
ilmastonmuutosta kestävän 
talouden sekä raaka-aineiden 
kestävän saatavuuden 
saavuttaminen 1.1 69 306 327 5 986 022 —

02 04 03 02 Osallisuutta edistävien, 
innovatiivisten ja turvallisten 
eurooppalaisten yhteiskuntien 
edistäminen 1.1 138 347 362 10 865 760 —

Momentti 02 04 03 – 
Välisumma 207 653 689 16 851 782 —

02 04 50 Kolmansilta osapuolilta 
(jotka eivät kuulu Euroopan 
talousalueeseen) peräisin 
olevat määrärahat 
tutkimukseen ja teknologian 
kehittämiseen

02 04 50 01 (Euroopan talousalueen 
ulkopuolisilta) kolmansilta 
osapuolilta peräisin olevat 
määrärahat tutkimukseen ja 
teknologian kehittämiseen 
(2014–2020) 1.1 p.m. p.m. —

02 04 50 02 (Euroopan talousalueen 
ulkopuolisilta) kolmansilta 
osapuolilta peräisin olevat 
määrärahat tutkimukseen ja 
teknologian kehittämiseen 
(ennen vuotta 2014) 1.1 p.m. p.m. p.m. p.m. 45 989 716,74 29 023 704,86 —

Momentti 02 04 50 – 
Välisumma p.m. p.m. p.m. p.m. 45 989 716,74 29 023 704,86 —

02 04 51 Edellisten tutkimuksen 
puiteohjelmien loppuun 
saattaminen – EY:n 
seitsemäs puiteohjelma 
(2007–2013) 1.1 p.m. 410 942 214 754 424 535 609 070 529 615 206 329,59 539 684 642,52 131,33
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02 04 52 Ennen vuotta 2007 aloitettu
jen tutkimuksen puiteohjel
mien loppuun saattaminen 1.1 p.m. p.m. — 296 526 0,— 2 826 828,29 —

02 04 53 Kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelman loppuun saat
taminen – innovaatio-osio 
(2007–2013) 1.1 p.m. 41 095 242 72 985 000 59 425 000 72 245 233,22 49 288 266,40 119,94

Luku 02 04 – Yhteensä 401 518 263 486 556 651 827 409 535 668 792 055 733 441 279,55 620 823 442,07 127,60

Selvitysosa

Tätä selvitysosaa sovelletaan kaikkiin tämän luvun budjettikohtiin.

Määrärahoja käytetään tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmassa Horisontti 2020, joka kattaa vuodet 2014–2020.

Horisontti 2020 -ohjelmalla on keskeinen asema Eurooppa 2020 -strategian lippulaivahankkeen ”Innovaatiounioni” täytän
töönpanossa sekä muiden lippulaivahankkeiden, kuten ”Resurssitehokas Eurooppa”, ”Globalisaation aikakauden teollisuuspo
litiikka” ja ”Euroopan digitaalistrategia”, täytäntöönpanossa ja eurooppalaisen tutkimusalueen kehittämisessä ja toiminnassa. 
Horisontti 2020 -puiteohjelma edistää osaamiseen ja innovointiin perustuvan talouden rakentamista koko unionin alueella 
kokoamalla riittävästi uutta tutkimus-, kehittämis- ja innovointirahoitusta. Sen toteutuksella pyritään Euroopan unionin toi
minnasta tehdyn sopimuksen 179 artiklan mukaisiin yleisiin tavoitteisiin ja edesautetaan eurooppalaisen tutkimusalueen varaan 
rakentuvan osaamisyhteiskunnan aikaansaamista, eli tuetaan kaikenlaajuista valtioiden rajat ylittävää yhteistyötä koko unionin 
alueella, lisätään tietämyksen eturintamassa harjoitettavan tutkimuksen dynamiikkaa, luovuutta ja huippuosaamista, lisätään 
sekä määrällisesti että laadullisesti Euroopan inhimillisiä voimavaroja tutkimuksen ja teknologian alalla sekä tehostetaan 
tutkimus- ja innovointivalmiuksia kaikkialla Euroopassa ja huolehditaan niiden parhaasta mahdollisesta käytöstä.

Momenteille ja alamomenteille otetaan myös kustannukset seuraavista: kokoukset, konferenssit, työpajat ja kollokviot, jotka 
komissio järjestää korkealla tieteellisellä tai teknologisella tasolla ja joista on Euroopalle erityistä etua; unionin lukuun toteute
tut korkean tason tieteelliset ja teknologiset analyysit ja arvioinnit, joiden tarkoituksena on kartoittaa unionin toimintaan eri
tyisesti eurooppalaisen tutkimusalueen toteuttamisen yhteydessä soveltuvia uusia tutkimusaloja; tutkimusohjelmien seuranta ja 
niiden tulosten levittäminen, mukaan luettuina edellisten tutkimuspuiteohjelmien toimien tulokset.

Määräraha käytetään tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–2020) osallistumista ja tulosten levit
tämistä koskevista säännöistä ja asetuksen (EY) N:o 1906/2006 kumoamisesta 11 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1290/2013 (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 81) mukaisesti.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän luvun määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pää
luokan menotaulukon tämän osan Euroopan talousaluetta koskevaa liitettä, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Kolmannet maat tai kolmansien maiden organisaatiot voivat osallistua tiettyihin Euroopan tason yhteistyöhankkeisiin tieteel
lisen ja teknisen tutkimuksen alalla. Niiden rahoitusosuus otetaan tulotaulukon alamomenteille 6 0 1 3 ja 6 0 1 5, ja se voidaan 
ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti.

Tieteen ja tekniikan tutkimuksen eurooppalaiseen yhteistyöhön osallistuvien valtioiden rahoitusosuudesta saatavat tulot ote
taan tulotaulukon alamomentille 6 0 1 6, ja ne voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0081:0081:FI:PDF
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Unionin ohjelmiin osallistuvien ehdokasmaiden ja tapauksen mukaan myös Länsi-Balkanin mahdollisten ehdokasmaiden rahoi
tusosuuksista saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille  6  0  3  1, voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoase
tuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti.

Ulkopuolisten elinten unionin toimiin antamasta rahoitusosuudesta saatavat tulot otetaan tulotaulukon alamomentille 6 0 3 3, 
ja ne voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti.

Määrärahat otetaan alamomentille 02 04 50 01.

Tämän luvun hallintomäärärahat otetaan momentille 02 01 05.

02 04 02  Teollisuuden johtoasema

Selvitysosa

Tämä Horisontti 2020 -ohjelman painopiste tähtää siihen, että Euroopasta tulisi houkuttelevampi kohde tutkimukseen ja inno
vointiin kohdistuville investoinneille, edistämällä toimintaa, jossa yritykset itse määrittävät linjaukset, ja kiihdyttämällä uusien 
teknologioiden kehittämistä tulevan yritystoiminnan ja talouskasvun tukemiseksi. Painopisteen ansiosta tehdään suuria inves
tointeja keskeisiin teollisuusteknologioihin, maksimoidaan eurooppalaisten yritysten kasvupotentiaali antamalla niille riittävä 
rahoitus ja autetaan innovatiivisia pk-yrityksiä kasvamaan maailman johtaviksi yrityksiksi.

02 04 02 01  Avaruusteknologian johtoasema

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

161 352 331 14 704 483

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Määräraha on tarkoitettu

— edistämään kilpailukykyistä ja innovatiivista avaruusteollisuutta ja avaruustutkimusyhteisöä, joka voi kehittää ja hyödyn
tää avaruusinfrastruktuuria unionin tulevien poliittisten ja yhteiskunnallisten tarpeiden täyttämiseksi. Toimien linjat ovat 
Euroopan avaruussektorin kilpailukyvyn, riippumattomuuden ja innovatiivisuuden tukeminen, avaruusteknologian edis
tysaskelten mahdollistaminen, avaruuspohjaisten tietojen käytön mahdollistaminen ja kansainvälisiä avaruuskumppanuuk
sia tukevan eurooppalaisen tutkimuksen tukeminen. 

— muuntamaan nykyiset teollisuuden tuotantomuodot kestävämmiksi ja vähähiilisiksi valmistus- ja prosessointiteknologi
oiksi, jotka johtavat innovatiivisempiin tuotteisiin, prosesseihin ja palveluihin. Erityisen mielenkiinnon kohteena ovat ener
giaintensiivisen prosessiteollisuuden kestävät ja vähähiiliset teknologiat, jotta voidaan parantaa prosessiteollisuuden 
kilpailukykyä kasvattamalla huomattavasti sen resurssi- ja energiatehokkuutta ja vähentämällä tällaisen teollisen toimin
nan ympäristövaikutuksia koko arvoketjussa ja edistää vähähiilisen teknologian käyttöönottoa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1291/2013, annettu 11  päivänä  joulukuuta 2013, tutkimuksen ja inno
voinnin puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–2020) ja päätöksen N:o  1982/2006/EY kumoamisesta (EUVL  L  347, 
20.12.2013, s. 104).

Neuvoston päätös 2013/743/EU, annettu 3 päivänä  joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 
2020” (2014–2020) täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta ja päätösten 2006/971/EY, 2006/972/EY, 2006/973/EY, 
2006/974/EY ja  2006/975/EY kumoamisesta (EUVL  L  347, 20.12.2013, s.  965), ja erityisesti sen 3  artiklan  2  kohdan a ala
kohdan vi alakohta..

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0104:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0104:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0965:0965:FI:PDF
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02 04 02 02  Tutkimuksen ja innovoinnin riskirahoituksen saatavuuden helpottaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m.

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Määräraha on tarkoitettu edesauttamaan markkinoiden toimintapuutteiden korjaamista tutkimuksen ja innovoinnin riskirahoi
tuksen saannissa. Pääomarahoitusvälineessä keskitytään sijoituksiin riskipääomarahastoihin, jotka tekevät varhaisvaiheen inves
tointeja. Se mahdollistaa pääomasijoitukset muun muassa siemenpääomarahastoihin, rajat ylittäviin siemenrahastoihin, 
bisnesenkeleiden yhteisrahoitusvälineisiin ja varhaisvaiheen pääomasijoitusrahastoihin. Pääomarahoitusväline perustuu pääasi
assa kysyntään, ja siinä sovelletaan portfoliomenetelmää, jossa pääomasijoitusrahastot ja muut vastaavat välittäjät valitsevat yri
tykset, joihin ne investoivat.

Varainhoitoasetuksen 140  artiklan  6  kohdan mukaiset rahoitusvälineistä saatavat palautukset, kuten pääoman palautukset, 
vapautuneet vakuudet ja lainojen lyhennykset, jotka maksetaan takaisin komissiolle ja otetaan tulotaulukon alamomen
tille 6 3 4 1, voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan i alakohdan mukaisesti.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1291/2013, annettu 11  päivänä  joulukuuta 2013, tutkimuksen ja inno
voinnin puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–2020) ja päätöksen N:o  1982/2006/EY kumoamisesta (EUVL  L  347, 
20.12.2013, s. 104).

Neuvoston päätös 2013/743/EU, annettu 3 päivänä  joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 
2020” (2014–2020) täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta ja päätösten 2006/971/EY, 2006/972/EY, 2006/973/EY, 
2006/974/EY ja 2006/975/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 965), ja erityisesti sen 3 artiklan 2 kohdan b alakohta.

02 04 02 03  Innovoinnin lisääminen pienissä ja keskisuurissa yrityksissä (pk-yrityksissä)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

32 512 243 2 962 930

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Määräraha on tarkoitettu

— rahoittamaan Cosme-ohjelmassa perustetun Yritys-Eurooppa -verkoston toimintaa, jotta lisättäisiin sen Horisontti 2020 
-ohjelmaan liittyviä palveluja. Tukea voidaan antaa esimerkiksi parantamalla tieto- ja neuvontapalveluja sellaisille 
pk-yrityksille tarjottavilla kumppaninetsintätoiminnoilla, jotka haluavat kehittää rajat ylittäviä innovaatiohankkeita, tai tar
joamalla innovaatiotukipalveluja, 

— tukemaan Horisontti 2020 -puiteohjelman erityisesti pk-yrityksiä koskevien toimenpiteiden täytäntöönpanoa edistäviä ja 
niitä täydentäviä toimia erityisesti pk-yritysten innovaatiovalmiuksien parantamiseksi. Toimiin voivat kuulua esimerkiksi 
tietoisuuden lisääminen, tiedottaminen ja tietojen levittäminen, koulutus- ja liikkuvuustoimet, verkottuminen ja parhaiden 
käytänteiden vaihto, pk-yrityksille suurta lisäarvoa unionin tasolla tuottavien innovointia tukevien korkealaatuisten meka
nismien ja palvelujen kehittäminen (esim. henkisen omaisuuden ja innovoinnin hallinnointi, tietämyksen siirto) sekä 
pk-yritysten avustaminen yhteyden saamisessa tutkimus- ja innovointikumppaneihin kaikkialla unionissa, jotta ne voisivat 
saada käyttöönsä teknologiaa ja kehittää innovaatiovalmiuksiaan. Innovatiivisten pk-yritysten ryhmiä edustavia välittäjä
järjestöjä pyydetään toteuttamaan monialaisia ja alueiden välisiä innovaatiotoimia sellaisten pk-yritysten kanssa, joilla on 
toisiaan vahvistavat valmiudet, uusien teollisuuden arvoketjujen luomiseksi,

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0104:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0104:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0965:0965:FI:PDF
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— tukemaan yritysten innovaatiovalmiuksien parantamiseen tähtäävää markkinalähtöistä innovointia parantamalla innovoin
nin toimintapuitteita ja poistamalla esteet innovatiivisten yritysten kasvulta erityisesti pk-yrityksissä ja keskisuurissa yri
tyksissä, joilla on potentiaalia kasvaa nopeasti. Kohdasta voidaan tarjota erityistä innovaatiotukea (joka koskee esim. 
henkisen omaisuuden hyväksikäyttöä, hankkijaverkostoja, teknologiansiirtoyksikköjä tai strategista suunnittelua) ja tukea 
innovointia koskevien politiikkojen uudelleentarkasteluun.

Osa määrärahasta on tarkoitus käyttää Confederation of European Senior Expert Services -liiton (CESES) ja sen jäsenyhdistysten 
toteuttamiin toimiin, joihin kuuluu tekninen apu, neuvontapalvelut ja koulutus valituissa julkisen ja yksityisen sektorin yrityk
sissä ja laitoksissa. Tämän aikaansaamiseksi unionin tulojen ja menojen hyväksyjiä kannustetaan hyödyntämään kaikkia uuden 
varainhoitoasetuksen tarjoamia mahdollisuuksia, kuten CESESin luontoissuorituksia unionin hankkeisiin.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1291/2013, annettu 11  päivänä  joulukuuta 2013, tutkimuksen ja inno
voinnin puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–2020) ja päätöksen N:o  1982/2006/EY kumoamisesta (EUVL  L  347, 
20.12.2013, s. 104).

Neuvoston päätös 2013/743/EU, annettu 3 päivänä  joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 
2020” (2014–2020) täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta ja päätösten 2006/971/EY, 2006/972/EY, 2006/973/EY, 
2006/974/EY ja 2006/975/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 965), ja erityisesti sen 3 artiklan 2 kohdan c alakohta.

02 04 03  Yhteiskunnalliset haasteet

Selvitysosa

Horisontti 2020 -ohjelman tämä painopiste kohdistuu suoraan Eurooppa 2020 -strategiassa yksilöityihin politiikan painopis
teisiin ja yhteiskunnallisiin haasteisiin. Kyseiset toimet toteutetaan haasteisiin perustuvalla lähestymistavalla, jossa kootaan 
yhteen eri alojen, teknologioiden ja tutkimusalojen resurssit ja tietämys. Toimet kattavat koko syklin tutkimuksesta markki
noille, ja niiden uutena painopisteenä ovat innovointiin liittyvät toimet, kuten pilottitoimet, demonstrointitoimet, testausalus
tat, julkisten hankintojen tukeminen, suunnittelu, käyttäjälähtöinen innovointi, sosiaalinen innovointi ja innovaatioiden 
saattaminen markkinoille. Toimilla tuetaan suoraan vastaavaa alakohtaista osaamista unionin tasolla.

02 04 03 01  Resurssitehokkaan ja ilmastonmuutosta kestävän talouden sekä raaka-aineiden kestävän saatavuuden saavuttaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

69 306 327 5 986 022

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Määräraha on tarkoitettu edistämään raaka-aineiden turvattua saatavuutta, jotta koko maailman väestönkasvun asettamat tar
peet täytetään planeettamme luonnonvarojen kestokyvyn rajallisuus huomioon ottaen. Toiminnan tarkoituksena on lisätä raaka-
aineita koskevaa tietämyspohjaa ja kehittää innovatiivisia ratkaisuja siihen, miten raaka-aineita voitaisiin etsiä, ottaa käyttöön, 
jalostaa, kierrättää ja ottaa talteen kustannustehokkaasti ja ympäristöystävällisesti, ja miten ne voitaisiin korvata taloudellisesti 
houkuttavilla vaihtoehdoilla, joilla on vähäisempi ympäristövaikutus.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0104:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0104:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0965:0965:FI:PDF
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Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1291/2013, annettu 11  päivänä  joulukuuta 2013, tutkimuksen ja inno
voinnin puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–2020) ja päätöksen N:o  1982/2006/EY kumoamisesta (EUVL  L  347, 
20.12.2013, s. 104).

Neuvoston päätös 2013/743/EU, annettu 3 päivänä  joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 
2020” (2014–2020) täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta ja päätösten 2006/971/EY, 2006/972/EY, 2006/973/EY, 
2006/974/EY ja 2006/975/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 965), ja erityisesti sen 3 artiklan 3 kohdan e alakohta.

02 04 03 02  Osallisuutta edistävien, innovatiivisten ja turvallisten eurooppalaisten yhteiskuntien edistäminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

138 347 362 10 865 760

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Määräraha on tarkoitettu

— unionin sisäiseen ja ulkoiseen turvallisuuteen liittyvien politiikkojen tukemiseen samalla kun parannetaan unionin turval
lisuusalan kilpailukykyä ja teknologista perustaa ja edistetään turvallisuusratkaisujen tarjoajien ja käyttäjien yhteistyötä. Toi
mien tarkoituksena on kehittää innovatiivisia teknologioita ja ratkaisuja, joissa puututaan turvallisuusaukkoihin ja jotka 
johtavat turvauhkien torjumiseen. Toimissa keskitytään rikollisuuden ja terrorismin torjuntaan, kriittisen infrastruktuurin 
suojelu mukaan lukien, turvallisuuden parantamiseen rajavalvonnan avulla, Euroopan selviytymiskyvyn parantamiseen krii
seissä ja katastrofeissa siten, että samalla suojataan henkilötiedot ja perusihmisoikeudet, 

— näyttöpohjan vahvistamiseen ja innovaatiounionin ja eurooppalaisen tutkimusalueen tukemiseen; tavoitteena on edistää 
innovatiivisten yhteiskuntien ja politiikkojen kehittämistä Euroopassa ottamalla kansalaiset, yritykset ja käyttäjät mukaan 
tutkimukseen ja innovointiin ja edistämällä koordinoituja tutkimus- ja innovointipolitiikkoja globalisaation puitteissa.

Osa määrärahasta on tarkoitus käyttää Confederation of European Senior Expert Services -liiton (CESES) ja sen jäsenyhdistysten 
toteuttamiin toimiin, joihin kuuluu tekninen apu, neuvontapalvelut ja koulutus valituissa julkisen ja yksityisen sektorin yrityk
sissä ja laitoksissa. Tämän aikaansaamiseksi unionin tulojen ja menojen hyväksyjiä kannustetaan hyödyntämään kaikkia uuden 
varainhoitoasetuksen tarjoamia mahdollisuuksia erityisesti ottamalla huomioon CESES-liiton luontaissuorituksien muodossa 
antaman panoksen unionin hankkeisiin.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1291/2013, annettu 11  päivänä  joulukuuta 2013, tutkimuksen ja inno
voinnin puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–2020) ja päätöksen N:o  1982/2006/EY kumoamisesta (EUVL  L  347, 
20.12.2013, s. 104).

Neuvoston päätös 2013/743/EU, annettu 3 päivänä  joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 
2020” (2014–2020) täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta ja päätösten 2006/971/EY, 2006/972/EY, 2006/973/EY, 
2006/974/EY ja 2006/975/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 965), ja erityisesti sen 3 artiklan 3 kohdan f alakohta.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0104:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0104:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0965:0965:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0104:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0104:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0965:0965:FI:PDF
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02 04 50  Kolmansilta osapuolilta (jotka eivät kuulu Euroopan talousalueeseen) peräisin olevat määrärahat tutkimukseen ja tekno
logian kehittämiseen

02 04 50 01  (Euroopan talousalueen ulkopuolisilta) kolmansilta osapuolilta peräisin olevat määrärahat tutkimukseen ja teknologian kehit
tämiseen (2014–2020)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m.

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka vastaavat tutkimukseen ja teknologian kehittämiseen osallistuvilta kolman
silta osapuolilta tai mailta (jotka eivät kuulu Euroopan talousalueeseen) peräisin olevista tuloista saatavia määrärahoja kaudella 
2014–2020.

Tulotaulukon alamomenteille 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 1 6, 6 0 3 1 ja 6 0 3 3 mahdollisesti otetut tulot voidaan ottaa määrärahoiksi 
varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti.

02 04 50 02  (Euroopan talousalueen ulkopuolisilta) kolmansilta osapuolilta peräisin olevat määrärahat tutkimukseen ja teknologian kehit
tämiseen (ennen vuotta 2014)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. p.m. p.m. 45 989 716,74 29 023 704,86

Selvitysosa

Entinen momentti 02 04 03

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka vastaavat tutkimukseen ja teknologian kehittämiseen osallistuvilta kolman
silta osapuolilta tai mailta (jotka eivät kuulu Euroopan talousalueeseen) peräisin olevista tuloista saatavia määrärahoja ennen 
vuotta 2014.

Tulotaulukon alamomenteille 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 1 6, 6 0 3 1 ja 6 0 3 3 mahdollisesti otetut tulot voidaan ottaa määrärahoiksi 
varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti.

02 04 51  Edellisten tutkimuksen puiteohjelmien loppuun saattaminen – EY:n seitsemäs puiteohjelma (2007–2013)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 410 942 214 754 424 535 609 070 529 615 206 329,59 539 684 642,52

Selvitysosa

Entiset alamomentit 02 04 01 01, 02 04 01 02 ja 02 04 01 03

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta maksamatta olevat sitoumukset.
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Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän momentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan Euroopan talousaluetta koskevaa liitettä, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan myös menot, jotka vastaavat tutkimukseen ja teknologiseen kehittämiseen osallistuvilta 
(Euroopan talousalueen ulkopuolisilta) kolmansilta osapuolilta tai mailta peräisin olevista tuloista saatavia lisämäärärahoja.

Tulotaulukon alamomenteille 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 1 6, 6 0 3 1 ja 6 0 3 3 mahdollisesti otetut tulot voidaan ottaa määrärahoiksi 
varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1982/2006/EY, tehty 18 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan yhteisön seitse
männestä tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelmasta (2007–2013) (EUVL L 412, 30.12.2006, 
s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1906/2006, annettu 18 päivänä  joulukuuta 2006, säännöistä, jotka kos
kevat yritysten, tutkimuskeskusten ja korkeakoulujen osallistumista seitsemännen puiteohjelman toimiin sekä tutkimustulosten 
levittämistä (2007–2013) (EUVL L 391, 30.12.2006, s. 1).

Neuvoston päätös 2006/971/EY, tehty 19 päivänä  joulukuuta 2006, Euroopan yhteisön seitsemännen tutkimuksen, teknolo
gian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelman (2007–2013) täytäntöön panemiseksi toteutettavasta erityisohjelmasta
”Yhteistyö” (EUVL L 400, 30.12.2006, s. 86).

02 04 52  Ennen vuotta 2007 aloitettujen tutkimuksen puiteohjelmien loppuun saattaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. — 296 526 0,— 2 826 828,29

Selvitysosa

Entiset alamomentit 02 04 04 01 ja 02 04 04 02

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ennen vuotta 2003 aloitettuihin tutkimuksen puiteohjelmiin liittyvät maksusitoumukset.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän momentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan Euroopan talousaluetta koskevaa liitettä, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 87/516/Euratom, ETY, tehty 28 päivänä syyskuuta 1987, yhteisöjen tutkimuksen ja teknologisen kehittämi
sen puiteohjelmasta (1987–1991) (EYVL L 302, 24.10.1987, s. 1).

Neuvoston päätös 90/221/Euratom, ETY, tehty 23 päivänä huhtikuuta 1990, yhteisöjen tutkimuksen ja teknologisen kehittä
misen puiteohjelmasta (1990–1994) (EYVL L 117, 8.5.1990, s. 28).

Neuvoston päätös 93/167/Euratom, ETY, tehty 15 päivänä maaliskuuta 1993, yhteisön tutkimuksen ja teknologian kehittämi
sen puiteohjelmasta (1990–1994) tehdyn päätöksen 90/221/Euratom, ETY muuttamisesta (EYVL L 69, 20.3.1993, s. 43).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o  1110/94/EY, tehty 26  päivänä  huhtikuuta 1994, Euroopan yhteisön neljän
nestä puiteohjelmasta tutkimusta, teknologista kehittämistä ja esittelyä koskevien toimien osalta (1994–1998) (EYVL  L  126, 
18.5.1994, s. 1).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:412:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:412:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:391:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:400:0086:0086:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1987&mm=10&jj=24&type=L&nnn=302&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1990&mm=05&jj=08&type=L&nnn=117&pppp=0028&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1993&mm=03&jj=20&type=L&nnn=069&pppp=0043&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=05&jj=18&type=L&nnn=126&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=05&jj=18&type=L&nnn=126&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
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Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 616/96/EY, tehty 25 päivänä maaliskuuta 1996, tutkimusta, teknologista kehit
tämistä ja esittelyä koskevasta Euroopan yhteisön neljännestä puiteohjelmasta (1994–1998) tehdyn päätöksen N:o 1110/94/EY 
mukauttamisesta Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan Euroopan unioniin liittymisen vuoksi 
(EYVL L 86, 4.4.1996, s. 69).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 2535/97/EY, tehty 1 päivänä joulukuuta 1997, Euroopan yhteisön neljännestä 
puiteohjelmasta tutkimusta, teknologista kehittämistä ja esittelyä koskevien toimien osalta (1994–1998) tehdyn päätöksen 
N:o 1110/94/EY mukauttamisesta toisen kerran (EYVL L 347, 18.12.1997, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o  182/1999/EY, tehty 22  päivänä  joulukuuta 1998, Euroopan yhteisön tutki
musta, teknologista kehittämistä ja esittelyä tarkoittavia toimia koskevasta viidennestä puiteohjelmasta (1998–2002) (EYVL L 26, 
1.2.1999, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o  1513/2002/EY, tehty 27  päivänä  kesäkuuta 2002, eurooppalaisen tutkimus
alueen toteuttamista ja innovointia tukevasta Euroopan yhteisön kuudennesta tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esitte
lyn puiteohjelmasta (2002–2006) (EYVL L 232, 29.8.2002, s. 1).

Neuvoston päätös 2002/835/EY, tehty 30 päivänä syyskuuta 2002, tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esittelyn erityis
ohjelmasta ”Eurooppalaisen tutkimusalueen jäsentäminen” (2002–2006) (EYVL L 294, 29.10.2002, s. 44).

02 04 53  Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman loppuun saattaminen – innovaatio-osio (2007–2013)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 41 095 242 72 985 000 59 425 000 72 245 233,22 49 288 266,40

Selvitysosa

Entinen alamomentti 02 02 01 (osittain)

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta maksamatta olevat sitoumukset.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän momentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan Euroopan talousaluetta koskevaa liitettä, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1639/2006/EY, tehty 24 päivänä lokakuuta 2006, kilpailukyvyn ja innovoin
nin puiteohjelman (2007–2013) perustamisesta (EUVL L 310, 9.11.2006, s. 15).

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1996&mm=04&jj=04&type=L&nnn=086&pppp=0069&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1997&mm=12&jj=18&type=L&nnn=347&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:026:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:026:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:232:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:294:0044:0044:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:310:0015:0015:FI:PDF
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LUKU  02 05  —  EUROOPPALAISET SATELLIITTINAVIGOINTIOHJELMAT (EGNOS JA GALILEO)

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
Maksut

2012/2014
Maksusitou-

mukset Maksut Maksusitou
mukset Maksut Maksusitou-

mukset Maksut

02 05 EUROOPPALAISET SATEL
LIITTINAVIGOINTIOHJEL
MAT (EGNOS JA GALILEO)

02 05 01 Maailmanlaajuisten 
satelliittinavigointi-
infrastruktuurien ja 
-palvelujen (Galileo) kehittä
minen ja tarjoaminen vuo
teen 2019 mennessä 1.1 1 097 830 000 667 658 621 —

02 05 02 Sellaisten satelliittipalvelujen 
tarjoaminen, joilla voidaan 
parantaa GPS-järjestelmän 
suorituskykyä, jotta se kat
taa asteittain koko Euroopan 
siviili-ilmailukonferenssissa 
(ECAC) mukana olevan alu
een vuoteen 2020 mennessä 
(EGNOS) 1.1 225 000 000 170 148 008 —

02 05 11 Euroopan GNSS-virasto 1.1 24 587 000 24 587 000 11 700 000 11 700 000 12 738 648,38 12 925 449,38 52,57

02 05 51 Eurooppalaisten satelliittina
vigointiohjelmien (EGNOS 
ja Galileo) loppuun saatta
minen 1.1 p.m. 281 994 299 p.m. 375 830 882 181 339 033,75 403 044 333,75 142,93

Luku 02 05 – Yhteensä 1 347 417 000 1 144 387 928 11 700 000 387 530 882 194 077 682,13 415 969 783,13 36,35

02 05 01  Maailmanlaajuisten satelliittinavigointi-infrastruktuurien ja -palvelujen (Galileo) kehittäminen ja tarjoaminen vuoteen 
2019 mennessä

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

1 097 830 000 667 658 621

Selvitysosa

Uusi momentti

Eurooppalaisille satelliittinavigointijärjestelmäohjelmille tarkoitettu unionin osarahoitus myönnetään toimiin, jotka koskevat 
seuraavia:

— Galileo-ohjelman rakennus- ja käyttöönottovaiheen loppuun saattaminen, joka käsittää avaruus- ja maainfrastruktuurien 
rakentamisen, toteuttamisen ja suojaamisen, sekä käyttövaihetta koskevat valmistelutoimet, mukaan luettuna palvelun tar
joamisen valmisteluun liittyvät toimet, 

— Galileo-ohjelman käyttövaiheeseen liittyvät toimet, joihin kuuluu avaruus- ja maainfrastruktuurin hallinta, huolto, jatkuva 
parantaminen, kehittäminen ja suojaaminen, järjestelmän tulevien sukupolvien kehittäminen ja järjestelmän palvelujen 
kehittäminen, sertifiointi ja standardointi, järjestelmän palvelujen tarjoaminen ja kaupallistaminen sekä kaikki muut toi
met, joita tarvitaan ohjelman sujuvan toteuttamisen varmistamiseksi.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän momentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille  6  3  0 otetuista Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 
21 artiklan 2 kohdan b ja d alakohdan mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrära
hoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluokan menotaulukon tämän osan Euroopan talousaluetta koskevaa liitettä, joka on ylei
sen talousarvion erottamaton osa.

Tälle momentille otettuihin määrärahoihin voidaan lisätä jäsenvaltioiden rahoitusosuudet ohjelmien yksittäisiin osa-alueisiin.
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Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 683/2008, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2008, eurooppalaisten satelliit
tinavigointiohjelmien (EGNOS ja Galileo) toteuttamisesta (EUVL L 196, 24.7.2008, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1285/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan satelliittina
vigointijärjestelmien toteuttamisesta ja käytöstä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 876/2002 ja Euroopan parlamentin ja neu
voston asetuksen (EY) N:o 683/2008 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 965), ja erityisesti sen 2 artiklan 4 kohta.

02 05 02  Sellaisten satelliittipalvelujen tarjoaminen, joilla voidaan parantaa GPS-järjestelmän suorituskykyä, jotta se kattaa asteit
tain koko Euroopan siviili-ilmailukonferenssissa (ECAC) mukana olevan alueen vuoteen 2020 mennessä (EGNOS)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

225 000 000 170 148 008

Selvitysosa

Uusi momentti

Eurooppalaisille satelliittinavigointijärjestelmäohjelmille tarkoitettu unionin osarahoitus myönnetään toimiin, jotka liittyvät 
EGNOS-järjestelmän käyttöön, mukaan luettuna kaikki järjestelmän ja sen käytön luotettavuuden takaavat tekijät.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän momentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille  6  3  0 otetuista Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 
21 artiklan 2 kohdan b ja d alakohdan mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrära
hoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluokan menotaulukon tämän osan Euroopan talousaluetta koskevaa liitettä, joka on ylei
sen talousarvion erottamaton osa.

Tälle momentille otettuihin määrärahoihin voidaan lisätä jäsenvaltioiden rahoitusosuudet ohjelmien yksittäisiin osa-alueisiin.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 683/2008, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2008, eurooppalaisten satelliit
tinavigointiohjelmien (EGNOS ja Galileo) toteuttamisesta (EUVL L 196, 24.7.2008, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1285/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan satelliittina
vigointijärjestelmien toteuttamisesta ja käytöstä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 876/2002 ja Euroopan parlamentin ja neu
voston asetuksen (EY) N:o 683/2008 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 1), ja erityisesti sen 2 artiklan 5 kohta.

02 05 11  Euroopan GNSS-virasto

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

24 587 000 24 587 000 11 700 000 11 700 000 12 738 648,38 12 925 449,38

Selvitysosa

Entiset alamomentit 02 05 02 01 ja 02 05 02 02

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston henkilöstö- ja hallintomenot (osastot 1 ja 2) sekä työohjelmaan liittyvät toimin
tamenot (osasto 3).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:196:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0965:0965:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:196:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0001:0001:FI:PDF
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Viraston on ilmoitettava budjettivallan käyttäjälle toiminta- ja hallintomenojen välisistä määrärahasiirroista.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän momentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan Euroopan talousaluetta koskevaa liitettä, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Komission delegoidun asetuksen (EU)  N:o  1271/2013  20  artiklan mukaisesti palautetut määrät ovat (varainhoitoasetuksen 
21  artiklan  3  kohdan c alakohdan  mukaisia) käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, jotka otetaan yleisen tulotaulukon 
alamomentille 6 6 0 0.

Euroopan GNSS-viraston henkilöstötaulukko sisältyy tämän pääluokan liitteeseen ”Henkilöstö”.

Unionin rahoitusosuus vuodeksi 2014 on yhteensä 24 651 117 euroa. Talousarvioon otettuun 24 587 000 euron määrään lisä
tään ylijäämän palautuksesta saatava 64 117 euron määrä.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 912/2010, annettu 22 päivänä syyskuuta 2010, Euroopan GNSS-viraston 
perustamisesta (EUVL L 276, 20.10.2010, s. 11).

Viiteasiakirjat/-säädökset

Komission 6  päivänä  helmikuuta 2013 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan GNSS-
viraston perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 912/2010 muuttamisesta (COM(2013) 40).

02 05 51  Eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien (EGNOS ja Galileo) loppuun saattaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 281 994 299 p.m. 375 830 882 181 339 033,75 403 044 333,75

Selvitysosa

Entinen momentti 02 05 01

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta maksamatta olevat sitoumukset.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän momentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan Euroopan talousaluetta koskevaa liitettä, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 683/2008, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2008, eurooppalaisten satelliit
tinavigointiohjelmien (EGNOS ja Galileo) toteuttamisesta (EUVL L 196, 24.7.2008, s. 1).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:276:0011:0011:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:196:0001:0001:FI:PDF
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LUKU  02 06  —  EUROOPAN MAANSEURANTAOHJELMA

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
Maksut

2012/2014
Maksusitou

mukset Maksut Maksusitou
mukset Maksut Maksusitou-

mukset Maksut

02 06 EUROOPAN MAANSEURANTA
OHJELMA

02 06 01 Avaruudesta tapahtuvaa seuran
taa ja in situ -tietoja hyödyntävien 
operationaalisten palvelujen tar
joaminen (Copernicus) 1.1 58 500 000 54 927 050 —

02 06 02 Unionin itsenäisen maanseuranta
kapasiteetin (Copernicus) rakenta
minen 1.1 301 933 000 112 727 494 —

02 06 51 Euroopan maanseurantaohjelman 
(GMES) loppuun saattaminen 1.1 p.m. 17 962 958 55 000 000 47 071 507 38 998 481,31 31 707 413,— 176,52

02 06 77 Pilottihankkeet ja valmistelutoi
met

02 06 77 01 Valmistelutoimi – Operationaalisten 
GMES-palvelujen toteuttaminen 1.1 p.m. 1 058 313 p.m. 1 350 000 0,— 3 319 711,89 313,68

Momentti 02 06 77 – Välisumma p.m. 1 058 313 p.m. 1 350 000 0,— 3 319 711,89 313,68

Luku 02 06 – Yhteensä 360 433 000 186 675 815 55 000 000 48 421 507 38 998 481,31 35 027 124,89 18,76

02 06 01  Avaruudesta tapahtuvaa seurantaa ja in situ -tietoja hyödyntävien operationaalisten palvelujen tarjoaminen (Copernicus)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

58 500 000 54 927 050

Selvitysosa

Uusi momentti

Määräraha on tarkoitettu

— mahdollistamaan käyttäjien tarpeisiin räätälöityjen Copernicus-palvelujen toiminta, 

— turvaamaan Copernicus-palvelujen tarjoamiseen tarvittavan havainnointi-infrastruktuurin saatavuus, 

— lisäämään yksityissektorin mahdollisuuksia käyttää tietolähteitä ja helpottamaan siten lisäarvoa tuottavien palveluntarjo
ajien innovointia.

Maan seurantaan perustuvien palvelujen kehittäminen on elintärkeää eurooppalaisille politiikanlaatijoille ja poliittisille päättä
jille, jotka tarvitsevat parasta saatavilla olevaa tietoa planeetan ja ympäristön tilasta. Maan seurantaan perustuvien palvelujen 
kehittäminen on erityisen tärkeää kilpailukyvyn ja innovoinnin tehostamiseksi, mutta jotta näitä palveluja voidaan Euroopassa 
tarjota kestävältä pohjalta, tarvitaan edelleen johdonmukaisia julkisia toimia.

Taustalla on paitsi se, etteivät markkinat kykene vastaamaan erilaisiin julkisiin tarpeisiin, myös se, että ketjun myöhemmän vai
heen markkinat eivät ole kypsiä vaan toimivat vahvasti julkisen rahoituksen varassa. Lisäksi niiden kehittymistä on tähän men
nessä selvästi rajoittanut epävarmuus siitä, onko peruspalveluita ja niitä varten tarvittavia tietoja saatavissa pitemmän päälle ja 
kohtuulliseen hintaan. Edellä kuvattujen tavoitteitten saavuttaminen edistäisi siksi kasvua ja työpaikkojen luomista tällä inno
vatiivisella sektorilla, jonka myöhemmän vaiheen segmentti koostuu lähinnä pienistä ja keskisuurista yrityksistä.

Nämä palvelut helpottavat sellaisten keskeisten tietojen saantia, joita tarvitaan politiikan muotoilussa unionin, kansallisella, alu
eellisella ja paikallisella tasolla muun muassa maa- ja vesitalouden, metsien tilan seurannan, liikenteen, kaupunkisuunnittelun ja 
ilmastonmuutoksen aloilla. Määrärahalla katetaan pääasiassa Copernicus-ohjelmaa koskevien delegointisopimusten täytäntöön
pano varainhoitoasetuksen 58 artiklan nojalla.
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Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän momentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan Euroopan talousaluetta koskevaa liitettä, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa. Unionin 
ohjelmiin osallistuvien ehdokasmaiden ja tapauksen mukaan myös Länsi-Balkanin mahdollisten ehdokasmaiden rahoitusosuu
desta saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille  6  0  3  1, voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuksen 
21 artiklan mukaisesti.

Kolmansien osapuolten rahoitusosuuksista mahdollisesti saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille 6 0 3 3, ote
taan määrärahoiksi tälle alamomentille varainhoitoasetuksen säännösten mukaisesti.

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 29 päivänä toukokuuta 2013 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Copernicus-ohjelman 
perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 911/2010 kumoamisesta (COM(2013) 312).

02 06 02  Unionin itsenäisen maanseurantakapasiteetin (Copernicus) rakentaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

301 933 000 112 727 494

Selvitysosa

Uusi momentti

Määräraha on tarkoitettu

— mahdollistamaan käyttäjien tarpeisiin räätälöityjen Copernicus-palvelujen toiminta, 

— turvaamaan Copernicus-palvelujen tarjoamiseen tarvittavan havainnointi-infrastruktuurin saatavuus, 

— lisäämään yksityissektorin mahdollisuuksia käyttää tietolähteitä ja helpottamaan siten lisäarvoa tuottavien palveluntarjo
ajien innovointia.

Maan seurantaan perustuvien palvelujen kehittäminen on elintärkeää eurooppalaisille politiikanlaatijoille ja poliittisille päättä
jille, jotka tarvitsevat parasta saatavilla olevaa tietoa planeetan ja ympäristön tilasta. Maan seurantaan perustuvien palvelujen 
kehittäminen on erityisen tärkeää kilpailukyvyn ja innovoinnin tehostamiseksi, mutta jotta näitä palveluja voidaan Euroopassa 
tarjota kestävältä pohjalta, tarvitaan edelleen johdonmukaisia julkisia toimia.

Taustalla on paitsi se, etteivät markkinat kykene vastaamaan erilaisiin julkisiin tarpeisiin, myös se, että ketjun myöhemmän vai
heen markkinat eivät ole kypsiä vaan toimivat vahvasti julkisen rahoituksen varassa. Lisäksi niiden kehittymistä on tähän men
nessä selvästi rajoittanut epävarmuus siitä, onko peruspalveluita ja niitä varten tarvittavia tietoja saatavissa pitemmän päälle ja 
kohtuulliseen hintaan. Edellä kuvattujen tavoitteitten saavuttaminen edistäisi siksi kasvua ja työpaikkojen luomista tällä inno
vatiivisella sektorilla, jonka myöhemmän vaiheen segmentti koostuu lähinnä pienistä ja keskisuurista yrityksistä.

Nämä palvelut helpottavat sellaisten keskeisten tietojen saantia, joita tarvitaan politiikan muotoilussa unionin, kansallisella, alu
eellisella ja paikallisella tasolla muun muassa maa- ja vesitalouden, metsien tilan seurannan, liikenteen, kaupunkisuunnittelun ja 
ilmastonmuutoksen aloilla. Määrärahalla katetaan pääasiassa Copernicus-ohjelmaa koskevien delegointisopimusten täytäntöön
pano varainhoitoasetuksen 58 artiklan nojalla.
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Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän momentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan Euroopan talousaluetta koskevaa liitettä, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Unionin ohjelmiin osallistuvien ehdokasmaiden ja tapauksen mukaan myös Länsi-Balkanin mahdollisten ehdokasmaiden rahoi
tusosuuksista saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille 6 0 3 1, voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuk
sen 21 artiklan mukaisesti.

Kolmansien osapuolten rahoitusosuuksista mahdollisesti saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille 6 0 3 3, ote
taan määrärahoiksi tälle alamomentille varainhoitoasetuksen säännösten mukaisesti.

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 29 päivänä toukokuuta 2013 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Copernicus-ohjelman 
perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 911/2010 kumoamisesta (COM(2013) 312).

02 06 51  Euroopan maanseurantaohjelman (GMES) loppuun saattaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 17 962 958 55 000 000 47 071 507 38 998 481,31 31 707 413,—

Selvitysosa

Entinen momentti 02 02 15

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta maksamatta olevat sitoumukset.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän momentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan Euroopan talousaluetta koskevaa liitettä, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Unionin ohjelmiin osallistuvien ehdokasmaiden ja tapauksen mukaan myös Länsi-Balkanin mahdollisten ehdokasmaiden rahoi
tusosuuksista saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille 6 0 3 1, voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuk
sen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti.

Kolmansien osapuolten rahoitusosuuksista mahdollisesti saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille 6 0 3 3, ote
taan määrärahoiksi tälle alamomentille varainhoitoasetuksen säännösten mukaisesti.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 911/2010, annettu 22 päivänä syyskuuta 2010, Euroopan maanseuranta
ohjelmasta (GMES) ja sen ensivaiheen toiminnasta (2011–2013) (EUVL L 276, 20.10.2010, s. 1).

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission päätös 2010/67/EU, annettu 5 päivänä helmikuuta 2010, GMES:n yhteistyökumppaneiden lautakunnan perustami
sesta (EUVL L 35, 6.2.2010, s. 23).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:276:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:035:0023:0023:FI:PDF
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02 06 77  Pilottihankkeet ja valmistelutoimet

02 06 77 01  Valmistelutoimi – Operationaalisten GMES-palvelujen toteuttaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 1 058 313 p.m. 1 350 000 0,— 3 319 711,89

Selvitysosa

Entinen momentti 02 02 11

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta valmistelutoimen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Varainhoitoasetuksen 54 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti tämä valmistelutoimi on johtanut Euroopan maanseuran
taohjelman hyväksymiseen 22 päivänä syyskuuta 2010 (katso momentti 02 06 51).

Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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Yhteenveto määrärahoista (2014 ja 2013) sekä toteutuksesta (2012)

Osasto
Luku Nimike Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

03 01 KILPAILUN TOIMINTALOHKON 
HALLINTOMENOT 94 462 975 92 219 149 93 126 441,20

Osasto 03 – Yhteensä 94 462 975 92 219 149 93 126 441,20
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OSASTO 03 — KILPAILU

OSASTO 03

KILPAILU
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LUKU  03 01  — KILPAILUN TOIMINTALOHKON HALLINTOMENOT

Momenttien 1, 2, 3 ja 5 yksityiskohtaiset tiedot esitetään luvussa XX 01

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
2012/2014

03 01 KILPAILUN TOIMINTALOHKON 
HALLINTOMENOT

03 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaisiin 
toimihenkilöihin liittyvät menot 
kilpailun toimintalohkossa 5.2 76 441 073 77 091 029 75 748 913,57 99,09

03 01 02 Ulkopuolinen henkilöstö ja muut 
hallintomenot kilpailun toimin
talohkossa

03 01 02 01 Ulkopuolinen henkilöstö 5.2 5 627 112 5 569 161 5 256 601,19 93,42

03 01 02 11 Muut hallintomenot 5.2 7 446 847 4 680 350 6 562 175,71 88,12

Momentti 03 01 02 – Välisumma 13 073 959 10 249 511 11 818 776,90 90,40

03 01 03 Tieto- ja 
viestintätekniikkalaitteiden ja 
-palvelujen menot kilpailun 
toimintalohkossa 5.2 4 947 943 4 878 609 5 558 750,73 112,34

03 01 07 Komission kilpailupolitiikan 
alalla tekemiä päätöksiä vastaan 
aloitettujen oikeudenkäyntien 
pohjalta esitettävät 
korvausvaatimukset 5.2 p.m. p.m. 0,— —

Luku 03 01 – Yhteensä 94 462 975 92 219 149 93 126 441,20 98,59

03 01 01  Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot kilpailun toimintalohkossa

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

76 441 073 77 091 029 75 748 913,57

03 01 02  Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot kilpailun toimintalohkossa

03 01 02 01  Ulkopuolinen henkilöstö

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

5 627 112 5 569 161 5 256 601,19
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LUKU 03 01 — KILPAILUN TOIMINTALOHKON HALLINTOMENOT (jatkoa)

03 01 02 (jatkoa)
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03 01 02 11  Muut hallintomenot

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

7 446 847 4 680 350 6 562 175,71

03 01 03  Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot kilpailun toimintalohkossa

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

4 947 943 4 878 609 5 558 750,73

03 01 07  Komission kilpailupolitiikan alalla tekemiä päätöksiä vastaan aloitettujen oikeudenkäyntien pohjalta esitettävät 
korvausvaatimukset

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Entinen momentti 03 03 02

Jotta varmistetaan niiden kilpailusääntöjen täytäntöönpano, jotka koskevat sopimuksia, yritysten yhteenliittymien päätöksiä ja 
yhdenmukaistettuja menettelytapoja (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artikla), määräävän aseman vää
rinkäyttöä (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 102 artikla), valtion tukia (Euroopan unionin toiminnasta teh
dyn sopimuksen 107 ja 108 artikla) ja yrityskeskittymiä (asetus (EY) N:o 139/2004), komissiolla on toimivalta tehdä päätöksiä, 
suorittaa tutkimuksia ja määrätä seuraamuksia tai periä varoja takaisin.

Euroopan unionin tuomioistuin valvoo komission tekemiä päätöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
mukaisesti.

Varotoimenpiteenä on aiheellista ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisujen mahdolliset vaikutukset 
talousarvioon.

Määrärahalla katetaan menot sellaisista vahingonkorvauksista, jotka Euroopan unionin tuomioistuin on määrännyt maksetta
viksi kantajille kilpailun alalla tehdyistä komission päätöksistä nostettujen kanteiden seurauksena.

Koska näiden menojen vaikutuksesta yleiseen talousarvioon ei voida tehdä tarkoituksenmukaista arviota etukäteen, momentti 
varustetaan merkinnällä ”p.m.”. Komissio ehdottaa tarvittaessa määrärahojen käyttöön asettamista todellisen tarpeen mukaan 
esittämällä joko määrärahasiirron tai lisätalousarvioesityksen.

Oikeusperusta

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 ja 102 artikla (aiemmat Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 81 
ja 82 artikla) sekä johdettu oikeus, erityisesti:

— neuvoston asetus (EY) N:o 1/2003, annettu 16 päivänä joulukuuta 2002, perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vah
vistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta (EYVL L 1, 4.1.2003, s. 1), 

— neuvoston asetus (EY)  N:o  139/2004, annettu 20  päivänä  tammikuuta 2004, yrityskeskittymien valvonnasta (”EY:n 
sulautuma-asetus”) (EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1).

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artikla (aiemmat Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 
ja 88 artikla) sekä johdettu oikeus, erityisesti:

— neuvoston asetus (EY) N:o 659/1999, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1999, Euroopan unionin toiminnasta annetun sopi
muksen 108 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EYVL L 83, 27.3.1999, s. 1).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:001:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:024:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:083:0001:0001:FI:PDF
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TOIMINNOT ILMAN BUDJETTIKOHTAA

— HALLINNOLLINEN TUKI KILPAILUN PÄÄOSASTOLLE 

— TOIMINTASTRATEGIA JA KOORDINOINTI KILPAILUN PÄÄOSASTOLLE 

— VALTIONTUEN VALVONTA 

— YRITYSKESKITTYMIEN VALVONTA 

— YRITYSKESKITTYMÄT, KILPAILUOIKEUS JA MARKKINOIDEN VAPAUTTAMINEN
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OSASTO 04

TYÖLLISYYS-, SOSIAALI- JA OSALLISUUSASIAT
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OSASTO 04

TYÖLLISYYS-, SOSIAALI- JA OSALLISUUSASIAT
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Yhteenveto määrärahoista (2014 ja 2013) sekä toteutuksesta (2012)

Osasto
Luku Nimike

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitou-
mukset Maksut Maksusitou-

mukset Maksut Maksusitou-
mukset Maksut

04 01 TYÖLLISYYS-, SOSIAALI-
JA OSALLISUUSASIOIDEN 
TOIMINTALOHKON HAL
LINTOMENOT 91 404 590 91 404 590 93 921 546 93 921 546 93 464 815,25 93 464 815,25

04 02 EUROOPAN SOSIAALIRA
HASTO 13 035 200 000 10 920 159 699 11 804 862 310 13 358 557 851 11 288 659 406,13 11 281 286 069,75

04 03 TYÖLLISYYS-, SOSIAALI-
JA OSALLISUUSASIAT 211 140 900 182 998 102 202 218 000 167 565 074 204 832 722,30 184 186 825,13

04 04 EUROOPAN GLOBALISAA
TIORAHASTO p.m. 50 000 000 p.m. 45 338 161 82 837 992,— 82 837 992,—

04 05 LIITTYMISTÄ VALMISTE
LEVA TUKIVÄLINE – TYÖL
LISYYS, 
SOSIAALIPOLITIIKKA JA 
HENKILÖRESURSSIEN 
KEHITTÄMINEN p.m. 69 900 164 113 157 077 65 152 574 112 150 000,— 58 479 061,11

04 06 VÄHÄVARAISIMMILLE 
SUUNNATUN EUROOPPA
LAISEN AVUN RAHASTO 501 280 000 307 280 000

Osasto 04 – Yhteensä 13 839 025 490 11 621 742 555 12 214 158 933 13 730 535 206 11 781 944 935,68 11 700 254 763,24
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LUKU  04 01  — TYÖLLISYYS-, SOSIAALI- JA OSALLISUUSASIOIDEN TOIMINTALOHKON HALLINTOMENOT

Momenttien 1, 2, 3 ja 5 yksityiskohtaiset tiedot esitetään luvussa XX 01

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
2012/2014

04 01 TYÖLLISYYS-, SOSIAALI- JA 
OSALLISUUSASIOIDEN TOIMIN
TALOHKON HALLINTOMENOT

04 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaisiin 
toimihenkilöihin liittyvät menot 
työllisyys-, sosiaali- ja osalli
suusasioiden toimintalohkossa 5.2 59 654 015 60 441 789 60 013 299,14 100,60

04 01 02 Ulkopuolinen henkilöstö ja muut 
hallintomenot työllisyys-, 
sosiaali- ja osallisuusasioiden 
toimintalohkossa

04 01 02 01 Ulkopuolinen henkilöstö 5.2 3 918 717 4 164 583 4 056 722,49 103,52

04 01 02 11 Muut hallintomenot 5.2 4 670 521 4 908 191 5 416 483,69 115,97

Momentti 04 01 02 – Välisumma 8 589 238 9 072 774 9 473 206,18 110,29

04 01 03 Tieto- ja 
viestintätekniikkalaitteiden ja 
-palvelujen menot työllisyys-, 
sosiaali- ja osallisuusasioiden 
toimintalohkossa 5.2 3 861 337 3 824 983 4 402 437,99 114,01

04 01 04 Työllisyys-, sosiaali- ja 
osallisuusasioiden 
toimintalohkoon kuuluvien 
toimenpiteiden ja ohjelmien 
tukimenot

04 01 04 01 Euroopan sosiaalirahaston 
tukimenot ja muu kuin 
operatiivinen tekninen apu 1.2 15 500 000 15 700 000 14 252 365,77 91,95

04 01 04 02 Työllisyyttä ja sosiaalista 
innovointia koskevan ohjelman 
tukimenot 1.1 3 800 000 3 517 000 3 189 697,91 83,94

04 01 04 03 Liittymistä valmistelevan 
tukivälineen tukimenot – 
Työllisyys, sosiaalipolitiikka ja 
henkilövoimavarojen 
kehittäminen 4 p.m. 1 365 000 1 405 705,26 —

04 01 04 04 Euroopan globalisaatiorahaston 
tukimenot 9 p.m. p.m. 728 103,— —

Momentti 04 01 04 – Välisumma 19 300 000 20 582 000 19 575 871,94 101,43

Luku 04 01 – Yhteensä 91 404 590 93 921 546 93 464 815,25 102,25
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04 01 01  Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden toimintalohkossa

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

59 654 015 60 441 789 60 013 299,14

04 01 02  Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden toimintalohkossa

04 01 02 01  Ulkopuolinen henkilöstö

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

3 918 717 4 164 583 4 056 722,49

04 01 02 11  Muut hallintomenot

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

4 670 521 4 908 191 5 416 483,69

04 01 03  Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden toimintalohkossa

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

3 861 337 3 824 983 4 402 437,99

04 01 04  Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden toimintalohkoon kuuluvien toimenpiteiden ja ohjelmien tukimenot

04 01 04 01  Euroopan sosiaalirahaston tukimenot ja muu kuin operatiivinen tekninen apu

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

15 500 000 15 700 000 14 252 365,77

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) rahoitetut teknisen avun toimet asetuksen 
(EU)  N:o  1303/2013  58 ja  118  artiklan mukaisesti. Teknisestä avusta voidaan rahoittaa valmistelu-, seuranta-, arviointi-, 
valvonta- ja hallinnointitoimia, joita tarvitaan komission toteuttaessa ESR:oon liittyvää toimintaa. Määrärahasta voidaan rahoit
taa erityisesti

— tukimenoja (edustuskulut, koulutus, kokoukset, virkamatkat ja käännökset), 

— menoja päätoimipaikassa työskentelevästä ulkopuolisesta henkilöstöstä (sopimussuhteiset toimihenkilöt, kansalliset asian
tuntijat tai vuokrahenkilöstö) enintään 5 000 000 euroon saakka sekä tähän henkilöstöön liittyviä virkamatkoja.
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04 01 04 01 (jatkoa)
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Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitys
rahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri-
ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, kohee
siorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1304/2013, annettu 17  päivänä  joulukuuta 2013, Euroopan sosiaalira
hastosta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1081/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 470).

04 01 04 02  Työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskevan ohjelman tukimenot

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

3 800 000 3 517 000 3 189 697,91

Selvitysosa

Entiset alamomentit 04 01 04 04, 04 01 04 10 ja 04 01 04 11

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaiset selvityksistä ja asiantuntijakokouksista aiheutuvat menot sekä tiedotus- ja julkai
sumenot, jotka liittyvät suoraan tämän alamomentin kattaman ohjelman tai sen kattamien toimien tavoitteen saavuttamiseen, 
sekä mahdolliset muut menot teknisestä ja hallinnollisesta avusta, johon ei liity julkishallinnon tehtäviä ja jonka komissio on 
ulkoistanut erillisin palvelusopimuksin.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän alamomentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Unionin ohjelmiin osallistuvien ehdokasmaiden ja tapauksen mukaan myös Länsi-Balkanin mahdollisten ehdokkaiden rahoi
tusosuuksista saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille  6  0  3  1, voidaan ottaa varainhoitoasetuksen 21  artik
lan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti määrärahoiksi samassa suhteessa kuin hallintoon liittyviin menoihin hyväksytty määrä 
on ohjelman kokonaismäärärahaan.

Oikeusperusta

Katso luku 04 03.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0320:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0470:0470:FI:PDF
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04 01 04 03  Liittymistä valmistelevan tukivälineen tukimenot – Työllisyys, sosiaalipolitiikka ja henkilövoimavarojen kehittäminen

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

p.m. 1 365 000 1 405 705,26

Selvitysosa

Entinen alamomentti 04 01 04 13

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

— menot teknisestä ja hallinnollisesta avusta, johon ei liity julkishallinnon tehtäviä ja jonka komissio on ulkoistanut erillisin 
palvelusopimuksin komission ja edunsaajien yhteisen edun mukaisesti, 

— selvityksistä ja asiantuntijakokouksista aiheutuvat menot sekä tiedotus- ja julkaisumenot, jotka liittyvät suoraan liittymistä 
valmistelevan tukivälineen tavoitteen saavuttamiseen.

Määrärahoiksi voidaan ottaa tulot, jotka mahdollisesti saadaan jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden, molemmissa tapauksissa 
niiden valtiolliset elimet, yhteisöt ja luonnolliset henkilöt mukaan luettuina, rahoitusosuuksista, joilla nämä osallistuvat eräiden 
unionin rahoittamien ja komission niiden puolesta hallinnoimien ulkomaanavun hankkeiden tai ohjelmien rahoittamiseen. Täl
laiset tulotaulukon momentille 6 3 3 otetut rahoitusosuudet ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tar
koitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Hallinnollisten tukimenojen budjettikohtaan otettavat määrät määräytyvät 
kustakin ohjelmasta tehdyn rahoitussopimuksen perusteella eivätkä saa keskimäärin ylittää 4:ää prosenttia kuhunkin lukuun ote
tuista ohjelman rahoitusosuuksista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta varainhoitoasetuksen 187 artiklan 7 kohdan soveltamista.

Määräraha kattaa luvun 04 05 hallintomenot.

Oikeusperusta

Katso luku 04 05.

04 01 04 04  Euroopan globalisaatiorahaston tukimenot

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

p.m. p.m. 728 103,—

Selvitysosa

Entinen alamomentti 04 01 04 14

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi komission aloitteesta ja Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) vuotuisen enimmäismää
rän rajoissa (0,5  prosenttia), sellaisena kuin se on määritelty Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen 
(EY)  N:o  1927/2006 kumoamisesta 17  päivänä  joulukuuta 2013 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa 
(EU) N:o 1309/2013 (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855). EGR:ää voidaan käyttää EGR:n tuen toteuttamisen kannalta olennaisen 
tietopohjan valmistelun, seurannan ja luomisen sekä siitä tiedottamisen rahoitukseen. Sitä voidaan käyttää myös hallinnollisen 
ja teknisen tuen, tiedotus- ja viestintätoimien sekä EGR:n toimien täytäntöönpanoon tarvittavan tilintarkastuksen, valvonnan ja 
arvioinnin rahoitukseen.

Oikeusperusta

Katso luku 04 04.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0855:0855:FI:PDF
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LUKU  04 02  — EUROOPAN SOSIAALIRAHASTO

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
Maksut

2012/2014
Maksusitou

mukset Maksut Maksusitou
mukset Maksut Maksusitou

mukset Maksut

04 02 EUROOPAN SOSIAALIRA
HASTO

04 02 01 Euroopan sosiaalirahaston 
toimien loppuun saattaminen 
– Tavoite 1 (2000–2006) 1.2 p.m. p.m. p.m. 946 185 846 0,— 511 308 618,38 —

04 02 02 Pohjois-Irlannin sekä Irlannin 
raja-alueen rauhan ja sovin
non erityisohjelman 
(2000–2006) loppuun saatta
minen 1.2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— —

04 02 03 Euroopan sosiaalirahaston 
toimien loppuun saattaminen 
– Tavoite 1 (ennen vuotta 
2000) 1.2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 3 630 606,15 —

04 02 04 Euroopan sosiaalirahaston 
toimien loppuun saattaminen 
– Tavoite 2 (2000–2006) 1.2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 17 411 016,52 —

04 02 05 Euroopan sosiaalirahaston 
toimien loppuun saattaminen 
– Tavoite 2 (ennen vuotta 
2000) 1.2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— —

04 02 06 Euroopan sosiaalirahaston 
toimien loppuun saattaminen 
– Tavoite 3 (2000–2006) 1.2 p.m. p.m. p.m. 55 024 594 0,— 22 863 709,02 —

04 02 07 Euroopan sosiaalirahaston 
toimien loppuun saattaminen 
– Tavoite 3 (ennen vuotta 
2000) 1.2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— —

04 02 08 Equal-yhteisöaloitteen lop
puun saattaminen 
(2000–2006) 1.2 p.m. p.m. p.m. 7 000 000 225,— 7 042 272,27 —

04 02 09 Ennen vuotta 2000 aloitettu
jen yhteisön aloitteiden lop
puun saattaminen 1.2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— —

04 02 10 Euroopan sosiaalirahaston 
toimien loppuun saattaminen 
– Innovatiiviset toimet ja tek
ninen apu (2000–2006) 1.2 — p.m. — p.m. 0,— 0,— —

04 02 11 Euroopan sosiaalirahaston 
toimien loppuun saattaminen 
– Innovatiiviset toimet ja tek
ninen apu (ennen vuotta 
2000) 1.2 — — — — 0,— 0,— —

04 02 17 Euroopan sosiaalirahaston 
toimien loppuun saattaminen 
– Lähentyminen (2007–2013) 1.2 p.m. 6 769 000 000 8 354 332 569 9 038 000 000 8 016 558 860,— 7 332 907 505,— 108,33

04 02 18 Euroopan sosiaalirahaston 
toimien loppuun saattaminen 
– Peace (2007–2013) 1.2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— —

04 02 19 Euroopan sosiaalirahaston 
toimien loppuun saattaminen 
– Alueellinen kilpailukyky ja 
työllisyys (2007–2013) 1.2 p.m. 2 997 183 133 3 440 529 741 3 305 847 411 3 260 207 562,— 3 378 610 411,05 112,73

04 02 20 Euroopan sosiaalirahaston 
toimien loppuun saattaminen 
– Operatiivinen tekninen apu 
(2007–2013) 1.2 p.m. 6 000 000 10 000 000 6 500 000 11 892 759,13 7 511 931,36 125,20
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mukset Maksut
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04 02 60 Euroopan sosiaalirahasto – 
Vähemmän kehittyneet alueet 
– Investoinnit kasvuun ja työ
paikkoihin -tavoite 1.2 5 636 300 000 364 000 000 —

04 02 61 Euroopan sosiaalirahasto – 
Siirtymäalueet – Investoinnit 
kasvuun ja työpaikkoihin 
-tavoite 1.2 1 832 300 000 108 366 526 —

04 02 62 Euroopan sosiaalirahasto – 
Kehittyneemmät alueet – 
Investoinnit kasvuun ja työ
paikkoihin -tavoite 1.2 3 752 500 000 219 610 040 —

04 02 63 Euroopan sosiaalirahasto – 
Operatiivinen tekninen apu

04 02 63 01 Euroopan sosiaalirahasto – 
Operatiivinen tekninen apu 1.2 10 000 000 6 000 000 —

04 02 63 02 Euroopan sosiaalirahasto – 
Komission jäsenvaltion pyyn
nöstä hallinnoima operatiivinen 
tekninen apu 1.2 p.m. p.m. —

Momentti 04 02 63 – 
Välisumma 10 000 000 6 000 000 —

04 02 64 Nuorisotyöllisyysaloite 1.2 1 804 100 000 450 000 000 —

Luku 04 02 – Yhteensä 13 035 200 000 10 920 159 699 11 804 862 310 13 358 557 85111 288 659 406,13 11 281 286 069,75 103,31

Selvitysosa

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 175 artiklan mukaan unioni tukee 174 artiklassa määrättyjen taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden tavoitteiden toteuttamista toiminnallaan, jota se harjoittaa rakennerahastojen, 
muun muassa ESR:n, kautta. Rakennerahastojen tehtävät, ensisijaiset tavoitteet ja rakenteet määritellään mainitun sopimuksen 
177 artiklan mukaisesti.

Varainhoitoasetuksen 80 artiklassa säädetään rahoitusoikaisuista, joita tehdään, kun menot ovat toteutuneet sovellettavan oikeu
den vastaisesti.

Asetuksen (EY)  N:o  1260/1999  39  artiklassa, asetuksen (EY)  N:o  1083/2006  100 ja  102  artiklassa sekä asetuksen 
(EU)  N:o  1303/2013  85, 144 ja  145  artiklassa, jotka koskevat komission tekemien rahoitusoikaisujen kriteereitä, säädetään 
ESR:oon sovellettavista erityisistä rahoitusoikaisusäännöistä.

Tämän perusteella tehdyistä rahoitusoikaisuista saatavat tulot otetaan tulotaulukon alamomentille  6  5  0  0, ja ne ovat varain
hoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja.

Varainhoitoasetuksen 177  artiklassa säädetään tietyn toimenpiteen yhteydessä suoritettujen ennakkomaksujen täydellisen tai 
osittaisen palauttamisen edellytyksistä.

Asetuksen (EY)  N:o  1083/2006  82  artiklassa säädetään ennakkomaksujen palautusta koskevista ESR:oon sovellettavista 
erityissäännöistä.
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Palautetut ennakkomaksut ovat varainhoitoasetuksen 21  artiklan  4  kohdan mukaisia sisäisiä käyttötarkoitukseensa sidottuja 
tuloja, jotka otetaan alamomentille 6 1 5 0 tai 6 1 5 7.

Petostentorjuntatoimet rahoitetaan momentilta 24 02 01.

Oikeusperusta

Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus ja erityisesti sen 174, 175 ja 177 artikla.

Neuvoston asetus (EY) N:o 1260/1999, annettu 21 päivänä kesäkuuta 1999, rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöksistä 
(EYVL L 161, 26.6.1999, s. 1) ja erityisesti sen 39 artikla.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY)  N:o  1784/1999, annettu 12  päivänä  heinäkuuta 1999, Euroopan sosiaalira
hastosta (EYVL L 213, 13.8.1999, s. 5).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1081/2006, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan sosiaalirahas
tosta (EUVL L 210, 31.7.2006, s. 12).

Neuvoston asetus (EY)  N:o  1083/2006, annettu 11  päivänä  heinäkuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosi
aalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY)  N:o  1260/1999 kumoamisesta 
(EUVL L 210, 31.7.2006, s. 25) ja erityisesti sen 82, 83, 100 ja 102 artikla.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012 unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varain
hoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta (EUVL  L  298, 26.10.2012, s.  1) ja eri
tyisesti sen 21 artiklan 3 ja 4 kohta, 80 ja 177 artikla.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitys
rahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri-
ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, kohee
siorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320).

Viiteasiakirjat-säädökset

Berliinissä 24 ja 25 päivänä maaliskuuta 1999 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät.

Brysselissä 16 ja 17 päivänä joulukuuta 2005 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät.

Helmikuun 7 ja 8 päivänä helmikuuta 2013 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät.

04 02 01  Euroopan sosiaalirahaston toimien loppuun saattaminen – Tavoite 1 (2000–2006)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. p.m. 946 185 846 0,— 511 308 618,38

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ohjelmakaudelta 2000–2006 maksattamatta olevat ESR:n sitoumukset.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY)  N:o  1784/1999, annettu 12  päivänä  heinäkuuta 1999, Euroopan sosiaalira
hastosta (EYVL L 213, 13.8.1999, s. 5).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:161:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:213:0005:0005:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0012:0012:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0025:0025:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0320:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:213:0005:0005:FI:PDF
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04 02 02  Pohjois-Irlannin sekä Irlannin raja-alueen rauhan ja sovinnon erityisohjelman (2000–2006) loppuun saattaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ohjelmakaudelta 2000–2006 maksattamatta olevat ESR:n sitoumukset.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 1260/1999, annettu 21 päivänä kesäkuuta 1999, rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöksistä 
(EYVL L 161, 26.6.1999, s. 1).

Komission päätös 1999/501/EY, tehty 1 päivänä heinäkuuta 1999, rakennerahastojen tavoitteen n:o 1 mukaisten maksusitou
musmäärärahojen alustavasta jaosta jäsenvaltioittain kaudella 2000–2006 (EYVL L 194, 27.7.1999, s. 49).

Viiteasiakirjat-säädökset

Berliinissä 24 ja 25 päivänä maaliskuuta 1999 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät ja erityisesti niiden 44 kohdan b 
alakohta.

Brysselissä 17 ja 18 päivänä kesäkuuta 2004 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät ja erityisesti niiden 49 kohta.

04 02 03  Euroopan sosiaalirahaston toimien loppuun saattaminen – Tavoite 1 (ennen vuotta 2000)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 3 630 606,15

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan edellisiltä ohjelmakausilta maksattamatta olevat ESR:n sitoumukset entisten tavoitteiden 1 
ja 6 osalta.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 83/516/ETY, tehty 17  päivänä  lokakuuta 1983, Euroopan sosiaalirahaston tehtävistä (EYVL  L  289, 
22.10.1983, s. 38).

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2950/83, annettu 17 päivänä  lokakuuta 1983, Euroopan sosiaalirahaston tehtävistä tehdyn pää
töksen 83/516/ETY soveltamisesta (EYVL L 289, 22.10.1983, s. 1).

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2052/88, annettu 24 päivänä kesäkuuta 1988, rakennerahastojen päämääristä ja tehokkuudesta ja 
niiden toiminnan yhteensovittamisesta keskenään sekä Euroopan investointipankin toiminnan ja muiden rahoitusvälineiden 
kanssa (EYVL L 185, 15.7.1988, s. 9).

Neuvoston asetus (ETY) N:o 4253/88, annettu 19 päivänä joulukuuta 1988, asetuksen (ETY) N:o 2052/88 täytäntöönpanosta 
rakennerahastojen toiminnan yhteensovittamisen osalta toisaalta keskenään ja toisaalta Euroopan investointipankin toiminnan 
ja muiden rahoitusvälineiden kanssa (EYVL L 374, 31.12.1988, s. 1).

Neuvoston asetus (ETY) N:o 4255/88, annettu 19 päivänä joulukuuta 1988, asetuksen (ETY) N:o 2052/88 soveltamisesta Euroo
pan sosiaalirahaston osalta (EYVL L 374, 31.12.1988, s. 21).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY)  N:o  1784/1999, annettu 12  päivänä  heinäkuuta 1999, Euroopan sosiaalira
hastosta (EYVL L 213, 13.8.1999, s. 5).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:161:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:194:0049:0049:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1983&mm=10&jj=22&type=L&nnn=289&pppp=0038&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1983&mm=10&jj=22&type=L&nnn=289&pppp=0038&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1983&mm=10&jj=22&type=L&nnn=289&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1988&mm=07&jj=15&type=L&nnn=185&pppp=0009&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1988&mm=12&jj=31&type=L&nnn=374&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1988&mm=12&jj=31&type=L&nnn=374&pppp=0021&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:213:0005:0005:FI:PDF
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04 02 04  Euroopan sosiaalirahaston toimien loppuun saattaminen – Tavoite 2 (2000–2006)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 17 411 016,52

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ohjelmakaudelta 2000–2006 maksattamatta olevat ESR:n sitoumukset.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY)  N:o  1784/1999, annettu 12  päivänä  heinäkuuta 1999, Euroopan sosiaalira
hastosta (EYVL L 213, 13.8.1999, s. 5).

04 02 05  Euroopan sosiaalirahaston toimien loppuun saattaminen – Tavoite 2 (ennen vuotta 2000)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan edellisiltä ohjelmakausilta maksattamatta olevat ESR:n sitoumukset entisten tavoitteiden 2 
ja 5 b osalta.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2052/88, annettu 24 päivänä kesäkuuta 1988, rakennerahastojen päämääristä ja tehokkuudesta ja 
niiden toiminnan yhteensovittamisesta keskenään sekä Euroopan investointipankin toiminnan ja muiden rahoitusvälineiden 
kanssa (EYVL L 185, 15.7.1988, s. 9).

Neuvoston asetus (ETY) N:o 4253/88, annettu 19 päivänä joulukuuta 1988, asetuksen (ETY) N:o 2052/88 täytäntöönpanosta 
rakennerahastojen toiminnan yhteensovittamisen osalta toisaalta keskenään ja toisaalta Euroopan investointipankin toiminnan 
ja muiden rahoitusvälineiden kanssa (EYVL L 374, 31.12.1988, s. 1).

Neuvoston asetus (ETY) N:o 4255/88, annettu 19 päivänä joulukuuta 1988, asetuksen (ETY) N:o 2052/88 soveltamisesta Euroo
pan sosiaalirahaston osalta (EYVL L 374, 31.12.1988, s. 21).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY)  N:o  1784/1999, annettu 12  päivänä  heinäkuuta 1999, Euroopan sosiaalira
hastosta (EYVL L 213, 13.8.1999, s. 5).

04 02 06  Euroopan sosiaalirahaston toimien loppuun saattaminen – Tavoite 3 (2000–2006)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. p.m. 55 024 594 0,— 22 863 709,02

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ohjelmakaudelta 2000–2006 maksattamatta olevat ESR:n sitoumukset.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY)  N:o  1784/1999, annettu 12  päivänä  heinäkuuta 1999, Euroopan sosiaalira
hastosta (EYVL L 213, 13.8.1999, s. 5).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:213:0005:0005:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1988&mm=07&jj=15&type=L&nnn=185&pppp=0009&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1988&mm=12&jj=31&type=L&nnn=374&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1988&mm=12&jj=31&type=L&nnn=374&pppp=0021&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:213:0005:0005:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:213:0005:0005:FI:PDF
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04 02 07  Euroopan sosiaalirahaston toimien loppuun saattaminen – Tavoite 3 (ennen vuotta 2000)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan edellisiltä ohjelmakausilta maksattamatta olevat ESR:n sitoumukset entisten tavoitteiden 3 
ja 4 osalta.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2052/88, annettu 24 päivänä kesäkuuta 1988, rakennerahastojen päämääristä ja tehokkuudesta ja 
niiden toiminnan yhteensovittamisesta keskenään sekä Euroopan investointipankin toiminnan ja muiden rahoitusvälineiden 
kanssa (EYVL L 185, 15.7.1988, s. 9).

Neuvoston asetus (ETY) N:o 4253/88, annettu 19 päivänä joulukuuta 1988, asetuksen (ETY) N:o 2052/88 täytäntöönpanosta 
rakennerahastojen toiminnan yhteensovittamisen osalta toisaalta keskenään ja toisaalta Euroopan investointipankin toiminnan 
ja muiden rahoitusvälineiden kanssa (EYVL L 374, 31.12.1988, s. 1).

Neuvoston asetus (ETY) N:o 4255/88, annettu 19 päivänä joulukuuta 1988, asetuksen (ETY) N:o 2052/88 soveltamisesta Euroo
pan sosiaalirahaston osalta (EYVL L 374, 31.12.1988, s. 21).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY)  N:o  1784/1999, annettu 12  päivänä  heinäkuuta 1999, Euroopan sosiaalira
hastosta (EYVL L 213, 13.8.1999, s. 5).

04 02 08  Equal-yhteisöaloitteen loppuun saattaminen (2000–2006)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. p.m. 7 000 000 225,— 7 042 272,27

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ohjelmakaudelta 2000–2006 maksattamatta olevat ESR:n sitoumukset.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY)  N:o  1784/1999, annettu 12  päivänä  heinäkuuta 1999, Euroopan sosiaalira
hastosta (EYVL L 213, 13.8.1999, s. 5).

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission tiedonanto jäsenvaltioille, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2000, suuntaviivojen luomiseksi Equal-yhteisöaloitetta var
ten valtioiden välisestä yhteistyöstä, jonka tarkoituksena on edistää uudenlaisia käytäntöjä kaikenlaisen työmarkkinoihin liitty
vän syrjinnän ja eriarvoisuuden torjumiseksi (EYVL C 127, 5.5.2000, s. 2).

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1988&mm=07&jj=15&type=L&nnn=185&pppp=0009&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1988&mm=12&jj=31&type=L&nnn=374&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1988&mm=12&jj=31&type=L&nnn=374&pppp=0021&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:213:0005:0005:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:213:0005:0005:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2000:127:0002:0002:FI:PDF
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04 02 09  Ennen vuotta 2000 aloitettujen yhteisön aloitteiden loppuun saattaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ohjelmakautta 2000–2006 edeltäneiden yhteisöaloitteiden maksattamatta olevat ESR:n 
sitoumukset.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2052/88, annettu 24 päivänä kesäkuuta 1988, rakennerahastojen päämääristä ja tehokkuudesta ja 
niiden toiminnan yhteensovittamisesta keskenään sekä Euroopan investointipankin toiminnan ja muiden rahoitusvälineiden 
kanssa (EYVL L 185, 15.7.1988, s. 9).

Neuvoston asetus (ETY) N:o 4253/88, annettu 19 päivänä joulukuuta 1988, asetuksen (ETY) N:o 2052/88 täytäntöönpanosta 
rakennerahastojen toiminnan yhteensovittamisen osalta toisaalta keskenään ja toisaalta Euroopan investointipankin toiminnan 
ja muiden rahoitusvälineiden kanssa (EYVL L 374, 31.12.1988, s. 1).

Neuvoston asetus (ETY) N:o 4255/88, annettu 19 päivänä joulukuuta 1988, asetuksen (ETY) N:o 2052/88 soveltamisesta Euroo
pan sosiaalirahaston osalta (EYVL L 374, 31.12.1988, s. 21).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY)  N:o  1784/1999, annettu 12  päivänä  heinäkuuta 1999, Euroopan sosiaalira
hastosta (EYVL L 213, 13.8.1999, s. 5).

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission jäsenvaltioille 13 päivänä toukokuuta 1992 antama tiedonanto niiden toimenpideohjelmien suuntaviivojen vahvis
tamisesta, joita jäsenvaltioita pyydetään kehittämään tekstiili- ja vaatetusalasta voimakkaasti riippuvaisia seutuja koskevan yhtei
söaloitteen osalta (Retex) (EYVL C 142, 4.6.1992, s. 5).

Komission jäsenvaltioille 15 päivänä kesäkuuta 1994 antama tiedonanto, joka koskee suuntaviivoja yleiskattavalle tuelle tai yhte
näistetyille toimenpideohjelmille, joihin jäsenvaltioita pyydetään jättämään tukihakemuksia osana kalastusalan rakenneuudis
tusta koskevaa yhteisön aloitetta (Pesca) (EYVL C 180, 1.7.1994, s. 1).

Komission jäsenvaltioille 15  päivänä  kesäkuuta 1994 antama tiedonanto, joka koskee suuntaviivoja toimenpideohjelmia var
ten, joita jäsenvaltioita kehotetaan toteuttamaan kaupunkialueita koskevan yhteisöaloitteen osalta (Urban) (EYVL  C  180, 
1.7.1994, s. 6).

Komission jäsenvaltioille 15  päivänä  kesäkuuta 1994 antama tiedonanto, joka koskee suuntaviivoja toimenpideohjelmia tai 
yleiskattavia tukia varten, joita jäsenvaltioita pyydetään ehdottamaan pienten ja keskisuurten yritysten yhteismarkkinoille 
mukauttamista koskevan yhteisön aloitteen osalta (Pk-aloite) (EYVL C 180, 1.7.1994, s. 10).

Komission jäsenvaltioille 15  päivänä  kesäkuuta 1994 antama tiedonanto, jossa tarkennetaan Retex-aloitteen suuntaviivoja 
(EYVL C 180, 1.7.1994, s. 17).

Komission jäsenvaltioille 15  päivänä  kesäkuuta 1994 antama tiedonanto, joka koskee suuntaviivoja toimenpideohjelmia tai 
yleiskattavia tukia varten, joita jäsenvaltioita pyydetään ehdottamaan aseteollisuuden muuttamista koskevan yhteisön aloitteen 
osalta (Konver) (EYVL C 180, 1.7.1994, s. 18).

Komission jäsenvaltioille 15 päivänä kesäkuuta 1994 antama tiedonanto, joka koskee suuntaviivoja yleiskattavia tukia tai yhte
näistettyjä toimenpideohjelmia varten, joita jäsenvaltioita pyydetään kehittämään terästeollisuusalueiden taloudellista muutosta 
koskevan yhteisön aloitteen osalta (Resider II) (EYVL C 180, 1.7.1994, s. 22).

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1988&mm=07&jj=15&type=L&nnn=185&pppp=0009&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1988&mm=12&jj=31&type=L&nnn=374&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1988&mm=12&jj=31&type=L&nnn=374&pppp=0021&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:213:0005:0005:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1992&mm=06&jj=04&type=C&nnn=142&pppp=0005&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=07&jj=01&type=C&nnn=180&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=07&jj=01&type=C&nnn=180&pppp=0006&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=07&jj=01&type=C&nnn=180&pppp=0006&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=07&jj=01&type=C&nnn=180&pppp=0010&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=07&jj=01&type=C&nnn=180&pppp=0017&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=07&jj=01&type=C&nnn=180&pppp=0018&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=07&jj=01&type=C&nnn=180&pppp=0022&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
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Komission jäsenvaltioille 15  päivänä  kesäkuuta 1994 antama tiedonanto, joka koskee suuntaviivoja toimenpideohjelmia var
ten, joita jäsenvaltioita pyydetään kehittämään hiilikenttien taloudellista muutosta koskevan yhteisön aloitteen osalta (Rechar II) 
(EYVL C 180, 1.7.1994, s. 26).

Komission jäsenvaltioille 15 päivänä kesäkuuta 1994 antama tiedonanto, joka koskee suuntaviivoja toimintaohjelmia tai yleis
kattavia tukia varten, joita jäsenvaltiot voivat ehdottaa osana työvoiman sopeuttamista teolliseen muutokseen koskevaa yhtei
sön aloitetta työllisyyden edistämiseksi ja työvoiman sopeuttamiseksi teolliseen muutokseen (Adapt) (EYVL  C  180, 1.7.1994, 
s. 30).

Komission jäsenvaltioille 15 päivänä kesäkuuta 1994 antama tiedonanto, joka koskee suuntaviivoja toimintaohjelmia tai yleis
kattavia tukia varten, joita jäsenvaltiot voivat ehdottaa osana työllisyyttä ja inhimillisten voimavarojen kehittämistä koskevaa 
yhteisön aloitetta työllisyyden kasvun edistämiseksi ensisijaisesti inhimillisten voimavarojen kehittämisen avulla (Emploi) 
(EYVL C 180, 1.7.1994, s. 36).

Komission jäsenvaltioille 15  päivänä  kesäkuuta 1994 antama tiedonanto, joka koskee suuntaviivoja toimenpideohjelmia var
ten, joita jäsenvaltioita pyydetään kehittämään erityisen syrjäisiä alueita koskevan yhteisön aloitteen osalta (Regis II) (EYVL C 180, 
1.7.1994, s. 44).

Komission jäsenvaltioille 15 päivänä kesäkuuta 1994 antama tiedonanto, joka koskee suuntaviivoja yleiskattavaa tukea tai yhte
näistettyjä toimenpideohjelmia varten, joihin jäsenvaltioita pyydetään jättämään tukihakemuksia osana maatalouden kehittä
mistä koskevaa yhteisön aloitetta (Leader II) (EYVL C 180, 1.7.1994, s. 48).

Komission jäsenvaltioille 15 päivänä kesäkuuta 1994 antama tiedonanto, joka koskee suuntaviivoja jäsenvaltioiden toimenpi
deohjelmia varten, joita jäsenvaltioita pyydetään kehittämään osana rajan läheisten alueiden, rajat ylittävän yhteistyön ja valit
tujen energiaverkkojen kehittämistä koskevaa yhteisön aloitetta (Interreg II) (EYVL C 180, 1.7.1994, s. 60).

Ilmoitus jäsenvaltioille 16  päivänä  toukokuuta 1995 Pohjois-Irlannin ja Irlannin rajakreivikuntien rauhan ja sovinnon edistä
miseksi tarkoitetun erityisen tukiohjelman mukaisen aloitteen suuntaviivoista (Peace I -ohjelma) (EYVL C 186, 20.7.1995, s. 3).

Komission jäsenvaltioille 8 päivänä  toukokuuta 1996 antama tiedonanto, joka koskee suuntaviivoja toimenpideohjelmia var
ten, joita jäsenvaltioita kehotetaan toteuttamaan kaupunkialueita koskevan yhteisöaloitteen osalta (Urban) (EYVL  C  200, 
10.7.1996, s. 4).

Komission jäsenvaltioille 8 päivänä toukokuuta 1996 antama tiedonanto, joka koskee muutettuja suuntaviivoja toimintaohjel
mia tai yleiskattavia tukia varten, joita jäsenvaltiot voivat ehdottaa osana työvoiman sopeuttamista teolliseen muutokseen kos
kevaa yhteisön aloitetta työllisyyden edistämiseksi ja työvoiman sopeuttamiseksi teolliseen muutokseen (Adapt) (EYVL C 200, 
10.7.1996, s. 7).

Komission jäsenvaltioille 8 päivänä toukokuuta 1996 antama tiedonanto, joka koskee muutettuja suuntaviivoja toimintaohjel
mia tai yleiskattavia tukia varten, joita jäsenvaltiot voivat ehdottaa osana työllisyyttä ja inhimillisten voimavarojen kehittämistä 
koskevaa yhteisön aloitetta työllisyyden kasvun edistämiseksi ensisijaisesti inhimillisten voimavarojen kehittämisen avulla 
(EYVL C 200, 10.7.1996, s. 13).

Komission jäsenvaltioille 8 päivänä toukokuuta 1996 antama tiedonanto, joka koskee niiden toimenpideohjelmien suuntavii
vojen vahvistamista, joita jäsenvaltioita pyydetään kehittämään ylikansallista yhteistyötä aluesuunnittelun alalla koskevan 
Interreg-yhteisöaloitteen osalta (Interreg II C) (EYVL C 200, 10.7.1996, s. 23).

Komission neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle 26 päivänä marraskuuta 
1997 antama tiedonanto, joka koskee erityistä tukiohjelmaa rauhan ja sovinnon aikaansaamiseksi Pohjois-Irlannissa ja Irlannin 
raja-alueen kreivikunnissa (1995–1999) (Peace I -ohjelma) (KOM(1997) 642).

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=07&jj=01&type=C&nnn=180&pppp=0026&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=07&jj=01&type=C&nnn=180&pppp=0030&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=07&jj=01&type=C&nnn=180&pppp=0030&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=07&jj=01&type=C&nnn=180&pppp=0036&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=07&jj=01&type=C&nnn=180&pppp=0044&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=07&jj=01&type=C&nnn=180&pppp=0044&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=07&jj=01&type=C&nnn=180&pppp=0048&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=07&jj=01&type=C&nnn=180&pppp=0060&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1995&mm=07&jj=20&type=C&nnn=186&pppp=0003&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1996&mm=07&jj=10&type=C&nnn=200&pppp=0004&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1996&mm=07&jj=10&type=C&nnn=200&pppp=0004&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1996&mm=07&jj=10&type=C&nnn=200&pppp=0007&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1996&mm=07&jj=10&type=C&nnn=200&pppp=0007&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1996&mm=07&jj=10&type=C&nnn=200&pppp=0013&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1996&mm=07&jj=10&type=C&nnn=200&pppp=0023&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
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04 02 10  Euroopan sosiaalirahaston toimien loppuun saattaminen – Innovatiiviset toimet ja tekninen apu (2000–2006)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— p.m. — p.m. 0,— 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ohjelmakaudelta 2000–2006 maksattamatta olevat ESR:n sitoumukset innovatiivisten toi
mien ja teknisen avun osalta asetuksen (EY) N:o 1260/1999 22 ja 23 artiklan mukaisesti. Innovatiivisiin toimiin kuuluu tutki
muksia, pilottihankkeita ja kokemusten vaihtoa. Niiden erityistavoitteena oli parantaa rakennerahastojen tukitoimenpiteiden 
laatua. Tekninen apu kattoi valmistelu-, seuranta-, arviointi-, valvonta- ja hallinnointitoimet, joita tarvittiin ESR:n toiminnan 
toteuttamiseksi. Määrärahasta rahoitettiin erityisesti

— tukimenoja (edustuskulut, koulutus, kokoukset ja virkamatkat), 

— tiedotus- ja julkaisumenoja, 

— tietotekniikka- ja televiestintämenoja, 

— palveluja ja tutkimuksia koskevia hankintasopimuksia, 

— avustuksia.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 1260/1999, annettu 21 päivänä kesäkuuta 1999, rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöksistä 
(EYVL L 161, 26.6.1999, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY)  N:o  1784/1999, annettu 12  päivänä  heinäkuuta 1999, Euroopan sosiaalira
hastosta (EYVL L 213, 13.8.1999, s. 5).

04 02 11  Euroopan sosiaalirahaston toimien loppuun saattaminen – Innovatiiviset toimet ja tekninen apu (ennen vuotta 2000)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— — — — 0,— 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ESR:n edellisten ohjelmakausien aikana tekemien sellaisten sitoumusten maksattaminen, 
jotka liittyvät innovatiivisiin toimiin tai valmistelu-, seuranta-, arviointi-, valvonta- ja hallinnointitoimenpiteisiin sekä muihin 
asianomaisissa asetuksissa säädettyihin teknistä apua koskeviin vastaaviin toimenpidemuotoihin.

Määräraha on tarkoitettu myös entisten monivuotisten toimien rahoittamiseen, erityisesti sellaisten, jotka on hyväksytty ja pantu 
täytäntöön muiden jäljempänä mainittujen asetusten nojalla ja joita ei voida määritellä rakennerahastojen ensisijaisiksi 
tavoitteiksi.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 83/516/ETY, tehty 17  päivänä  lokakuuta 1983, Euroopan sosiaalirahaston tehtävistä (EYVL  L  289, 
22.10.1983, s. 38).

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2950/83, annettu 17 päivänä  lokakuuta 1983, Euroopan sosiaalirahaston tehtävistä tehdyn pää
töksen 83/516/ETY soveltamisesta (EYVL L 289, 22.10.1983, s. 1).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:161:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:213:0005:0005:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1983&mm=10&jj=22&type=L&nnn=289&pppp=0038&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1983&mm=10&jj=22&type=L&nnn=289&pppp=0038&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1983&mm=10&jj=22&type=L&nnn=289&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
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Neuvoston asetus (ETY) N:o 2088/85, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1985, yhtenäistetyistä Välimeren ohjelmista (EYVL L 197, 
27.7.1985, s. 1).

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2052/88, annettu 24 päivänä kesäkuuta 1988, rakennerahastojen päämääristä ja tehokkuudesta ja 
niiden toiminnan yhteensovittamisesta keskenään sekä Euroopan investointipankin toiminnan ja muiden rahoitusvälineiden 
kanssa (EYVL L 185, 15.7.1988, s. 9).

Neuvoston asetus (ETY) N:o 4253/88, annettu 19 päivänä joulukuuta 1988, asetuksen (ETY) N:o 2052/88 täytäntöönpanosta 
rakennerahastojen toiminnan yhteensovittamisen osalta toisaalta keskenään ja toisaalta Euroopan investointipankin toiminnan 
ja muiden rahoitusvälineiden kanssa (EYVL L 374, 31.12.1988, s. 1).

Neuvoston asetus (ETY) N:o 4255/88, annettu 19 päivänä joulukuuta 1988, asetuksen (ETY) N:o 2052/88 soveltamisesta Euroo
pan sosiaalirahaston osalta (EYVL L 374, 31.12.1988, s. 21).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY)  N:o  1784/1999, annettu 12  päivänä  heinäkuuta 1999, Euroopan sosiaalira
hastosta (EYVL L 213, 13.8.1999, s. 5).

04 02 17  Euroopan sosiaalirahaston toimien loppuun saattaminen – Lähentyminen (2007–2013)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 6 769 000 000 8 354 332 569 9 038 000 000 8 016 558 860,— 7 332 907 505,—

Selvitysosa

Entiset momentit 04 06 01 (osittain) ja 04 02 17

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ESR:n lähentymistavoitteen mukaisten ohjelmakauden 2007–2013 ohjelmien maksatta
matta olevat sitoumukset. Lähentymistavoitteen tarkoituksena on vauhdittaa vähiten kehittyneiden jäsenvaltioiden ja alueiden 
lähentymistä parantamalla kasvun ja työllisyyden edellytyksiä.

Määrärahan tavoitteena on vähentää taloudellisia, sosiaalisia ja alueellisia eroja, joita on syntynyt erityisesti kehityksessä jälkeen 
jääneissä maissa ja kehityksessä jälkeen jääneillä alueilla, ottaen huomioon taloudellisten ja sosiaalisten uudelleenjärjestelyjen 
nopeuttaminen sekä väestön ikääntyminen.

Asetuksen (EY)  N:o  1083/2006, sellaisena kuin se on muutettuna Kroatian tasavallan liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn 
sopimuksen liitteessä 3 olevalla 7 kohdalla (EUVL L 112, 24.4.2012), 105 a artiklan 1 kohdan mukaan ohjelmat ja suurhank
keet, jotka on Kroatian liittymispäivänä hyväksytty asetuksen (EY) N:o 1085/2006 nojalla ja joiden täytäntöönpano ei ole päät
tynyt mainittuun päivään mennessä, katsotaan komission hyväksymiksi asetuksen (EY) N:o 1083/2006 nojalla, lukuun ottamatta 
ohjelmia, jotka on hyväksytty asetuksen (EY) N:o 1085/2006 3 artiklan 1 kohdan a ja e alakohdassa tarkoitettujen osa-alueiden 
nojalla.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1081/2006, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan sosiaalirahas
tosta (EUVL L 210, 31.7.2006, s. 12).

Neuvoston asetus (EY)  N:o  1083/2006, annettu 11  päivänä  heinäkuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosi
aalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY)  N:o  1260/1999 kumoamisesta 
(EUVL L 210, 31.7.2006, s. 25).

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1985&mm=07&jj=27&type=L&nnn=197&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1985&mm=07&jj=27&type=L&nnn=197&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1988&mm=07&jj=15&type=L&nnn=185&pppp=0009&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1988&mm=12&jj=31&type=L&nnn=374&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1988&mm=12&jj=31&type=L&nnn=374&pppp=0021&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:213:0005:0005:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:112:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0012:0012:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0025:0025:FI:PDF
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04 02 18  Euroopan sosiaalirahaston toimien loppuun saattaminen – Peace (2007–2013)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Peace-ohjelman puitteissa maksamatta olevat ESR:n sitoumukset ohjelmakaudelta 
2007–2013.

Tunnustuksena Pohjois-Irlannin rauhanprosessin osalta tehdyille erityisponnisteluille Peace-ohjelmalle jaettiin kaikkiaan
200 000 000 euroa kautena 2007–2013. Ohjelma toteutetaan noudattaen täysimääräisesti rakennerahastotukitoimien 
täydentävyyttä.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1081/2006, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan sosiaalirahas
tosta (EUVL L 210, 31.7.2006, s. 12).

Neuvoston asetus (EY)  N:o  1083/2006, annettu 11  päivänä  heinäkuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosi
aalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY)  N:o  1260/1999 kumoamisesta 
(EUVL L 210, 31.7.2006, s. 25).

Viiteasiakirjat-säädökset

Brysselissä 16 ja 17 päivänä joulukuuta 2005 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät.

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

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 2 997 183 133 3 440 529 741 3 305 847 411 3 260 207 562,— 3 378 610 411,05

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ESR:n alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen mukaisten ohjelmien maksamatta 
olevat sitoumukset ohjelmakaudelta 2007–2013. Vähiten kehittyneiden alueiden ulkopuolella toteutettavan tavoitteen tarkoi
tuksena on vahvistaa alueiden kilpailukykyä ja houkuttavuutta sekä työllisyyttä ottamalla huomioon Eurooppa 2020 
-strategiassa asetetut päämäärät.

Määrärahan tavoitteena on vähentää taloudellisia, sosiaalisia ja alueellisia eroja, joita on syntynyt erityisesti kehityksessä jälkeen 
jääneissä maissa ja kehityksessä jälkeen jääneillä alueilla, ottaen huomioon taloudellisten ja sosiaalisten uudelleenjärjestelyjen 
nopeuttaminen sekä väestön ikääntyminen.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1081/2006, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan sosiaalirahas
tosta (EUVL L 210, 31.7.2006, s. 12).

Neuvoston asetus (EY)  N:o  1083/2006, annettu 11  päivänä  heinäkuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosi
aalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY)  N:o  1260/1999 kumoamisesta 
(EUVL L 210, 31.7.2006, s. 25).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0012:0012:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0025:0025:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0012:0012:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0025:0025:FI:PDF
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04 02 20  Euroopan sosiaalirahaston toimien loppuun saattaminen – Operatiivinen tekninen apu (2007–2013)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 6 000 000 10 000 000 6 500 000 11 892 759,13 7 511 931,36

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ohjelmakaudelta 2007–2013 maksattamatta olevat sitoumukset teknisen avun toimien 
osalta siten kuin kyseisistä toimista säädetään asetuksen (EY)  N:o  1083/2006  45 ja  46  artiklassa sekä asetuksen 
(EY) N:o 1081/2006 9 artiklassa.

Tekninen apu kattaa valmistelu-, seuranta-, arviointi-, valvonta- ja hallinnointitoimet, joita tarvitaan ESR:n toiminnan toteutta
miseksi. Määrärahasta voidaan rahoittaa erityisesti

— tukimenoja (edustuskulut, koulutus, kokoukset ja virkamatkat), 

— tiedotus- ja julkaisumenoja, 

— tietotekniikka- ja televiestintämenoja, 

— menoja, jotka aiheutuvat vammaisten esteettömän pääsyn tukemisesta teknisen tuen toimien yhteydessä, 

— korkean tason ryhmän menoja, joilla varmistetaan miesten ja naisten tasa-arvoa, vammaisten esteetöntä pääsyä ja kestävää 
kehitystä koskevien periaatteiden kaltaisten yleisperiaatteiden toteutuminen, 

— palveluja ja tutkimuksia koskevia hankintasopimuksia, 

— avustuksia.

Määräraha on lisäksi tarkoitettu kattamaan komission hyväksymien toimenpiteiden rahoittaminen ohjelmakauden 2014–2020 
valmistelussa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1081/2006, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan sosiaalirahas
tosta (EUVL L 210, 31.7.2006, s. 12).

Neuvoston asetus (EY)  N:o  1083/2006, annettu 11  päivänä  heinäkuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosi
aalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY)  N:o  1260/1999 kumoamisesta 
(EUVL L 210, 31.7.2006, s. 25).

04 02 60  Euroopan sosiaalirahasto – Vähemmän kehittyneet alueet – Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoite

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

5 636 300 000 364 000 000

Selvitysosa

Uusi momentti

Määräraha on tarkoitettu kattamaan investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen mukainen ESR:n tuki vähemmän kehit
tyneillä alueilla ohjelmakaudella 2014–2020. Taloudellisesti ja sosiaalisesti vähemmän kehittyneiden alueiden jälkeenjääneisyy
den umpeen kurominen edellyttää pitkäaikaisia toimia. Tähän luokkaan kuuluvat alueet, joiden BKT asukasta kohden on 
vähemmän kuin 75 prosenttia 27 jäsenvaltion EU:n keskimääräisestä BKT:stä.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0012:0012:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0025:0025:FI:PDF
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Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitys
rahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri-
ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, kohee
siorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1304/2013, annettu 17  päivänä  joulukuuta 2013, Euroopan sosiaalira
hastosta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1081/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 470) ja erityisesti sen 4 artik
lan 3 kohdan c alakohta.

04 02 61  Euroopan sosiaalirahasto – Siirtymäalueet – Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoite

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

1 832 300 000 108 366 526

Selvitysosa

Uusi momentti

Määräraha on tarkoitettu kattamaan investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen mukainen ESR:n tuki ohjelmakaudella 
2014–2020 uudessa alueluokassa eli siirtymäalueilla; uudella luokalla korvataan kaudella 2007–2013 käytössä ollut tuen asteit
tainen käytöstäpoisto- ja käyttöönottojärjestelmä. Tähän alueluokkaan kuuluvat kaikki alueet, joiden BKT henkeä kohden on 
75–90 prosenttia 27 jäsenvaltion EU:n keskiarvosta.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitys
rahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri-
ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, kohee
siorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1304/2013, annettu 17  päivänä  joulukuuta 2013, Euroopan sosiaalira
hastosta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1081/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 470) ja erityisesti sen 4 artik
lan 3 kohdan b alakohta.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0320:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0470:0470:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0320:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0470:0470:FI:PDF
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04 02 62  Euroopan sosiaalirahasto – Kehittyneemmät alueet – Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoite

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

3 752 500 000 219 610 040

Selvitysosa

Uusi momentti

Määräraha on tarkoitettu kattamaan investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen mukainen ESR:n tuki kehittyneemmillä 
alueilla ohjelmakaudella 2014–2020. Vaikka toimenpiteet vähemmän kehittyneillä alueilla pysyvätkin edelleen koheesiopoli
tiikan prioriteettina, tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikkiin jäsenvaltioihin liittyvät tärkeät haasteet, joita ovat maa
ilmanlaajuinen kilpailu osaamistaloudessa, siirtyminen vähähiiliseen talouteen ja vallitsevan taloudellisen tilanteen vuoksi 
pahentunut yhteiskunnan polarisoituminen. Tähän luokkaan kuuluvat alueet, joiden BKT asukasta kohden on enemmän kuin 
90 prosenttia 27 jäsenvaltion EU:n keskimääräisestä BKT:stä.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitys
rahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri-
ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, kohee
siorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1304/2013, annettu 17  päivänä  joulukuuta 2013, Euroopan sosiaalira
hastosta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1081/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 470) ja erityisesti sen 4 artik
lan 3 kohdan a alakohta.

04 02 63  Euroopan sosiaalirahasto – Operatiivinen tekninen apu

Selvitysosa

Uusi momentti

Määrärahalla on tarkoitus rahoittaa asetuksen (EU)  N:o  1303/2013 täytäntöönpanoon tarvittavaa valmistelua, seurantaa, hal
linnollista ja teknistä tukea, arviointia, tarkastuksia ja valvontaa koskevia toimenpiteitä mainitun asetuksen 58 ja 118 artiklan 
mukaisesti. Määrärahasta voidaan rahoittaa erityisesti tukimenoja (edustuskulut, koulutus, kokoukset, virkamatkat).

Määrärahalla on lisäksi tarkoitus rahoittaa hallinnollista oppimista ja yhteistyötä valtiosta riippumattomien järjestöjen ja työ
markkinaosapuolten kanssa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitys
rahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri-
ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, kohee
siorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1304/2013, annettu 17  päivänä  joulukuuta 2013, Euroopan sosiaalira
hastosta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1081/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 470).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0320:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0470:0470:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0320:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0470:0470:FI:PDF
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04 02 63 01  Euroopan sosiaalirahasto – Operatiivinen tekninen apu

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

10 000 000 6 000 000

Selvitysosa

Määrärahalla on tarkoitus rahoittaa asetuksen (EU)  N:o  1303/2013 täytäntöönpanoon tarvittavaa valmistelua, seurantaa, hal
linnollista ja teknistä tukea, arviointia, tarkastuksia ja valvontaa koskevia toimenpiteitä mainitun asetuksen 58 ja 118 artiklan 
mukaisesti. Määrärahasta voidaan rahoittaa erityisesti tukimenoja (edustuskulut, koulutus, kokoukset, virkamatkat).

Määrärahalla on lisäksi tarkoitus rahoittaa hallinnollista oppimista ja yhteistyötä valtiosta riippumattomien järjestöjen ja työ
markkinaosapuolten kanssa.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan myös muun muassa seuraavat toimet:

— sähköisen hankehakemuksen ja raportoinnin sekä toimenpideohjelmien hallinnointia ja täytäntöönpanoa koskevien asia
kirjojen ja menettelyjen standardoinnin mahdollistavien välineiden kehittäminen, 

— vertaisarviointi kunkin jäsenvaltion varainhoidosta ja tulosten laadusta, 

— vakiomuotoiset tarjouskilpailuasiakirjat hankintamenettelyjä varten, 

— tulosten ja vaikutusindikaattorien yhteinen järjestelmä, 

— parhaita käytäntöjä koskeva opas varojen käyttöprosessin optimoimiseksi ja virhetason alentamiseksi.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitys
rahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri-
ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, kohee
siorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1304/2013, annettu 17  päivänä  joulukuuta 2013, Euroopan sosiaalira
hastosta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1081/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 470).

04 02 63 02  Euroopan sosiaalirahasto – Komission jäsenvaltion pyynnöstä hallinnoima operatiivinen tekninen apu

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m.

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Tästä alamomentista on tarkoitus kattaa osa tekniseen apuun tarkoitetusta jäsenvaltiokohtaisesta määrärahasta, joka on siirretty 
komission aloitteesta annettavaan tekniseen apuun tilapäisistä talousarviovaikeuksista kärsivän jäsenvaltion pyynnöstä. Asetuk
sen (EU) N:o 1303/2013 25 artiklan mukaisesti määrärahalla on tarkoitus kattaa toimenpiteet, joilla tunnistetaan, priorisoidaan 
ja toteutetaan rakenteellisia ja hallinnollisia uudistuksia vastauksena kyseisen jäsenvaltion taloudellisiin ja sosiaalisiin haasteisiin.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0320:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0470:0470:FI:PDF
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Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitys
rahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri-
ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, kohee
siorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1304/2013, annettu 17  päivänä  joulukuuta 2013, Euroopan sosiaalira
hastosta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1081/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 470).

04 02 64  Nuorisotyöllisyysaloite

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

1 804 100 000 450 000 000

Selvitysosa

Uusi momentti

Määräraha on tarkoitettu tukemaan ESR:sta rahoitettuja nuorisotyöttömyyden torjuntatoimia. Se kohdentuu investoinnit kas
vuun ja työpaikkoihin -tavoitteen nuorisotyöllisyysaloitteelle alueilla, joilla nuorisotyöttömyys oli yli 25 prosenttia vuonna 2012 
tai niiden jäsenvaltioiden osalta, joissa nuorisotyöttömyysaste nousi yli 30  prosenttia vuonna 2012, alueilla, joiden nuoriso
työttömyysaste oli yli 20  prosenttia vuonna 2012 (”tukikelpoiset alueet”). Tähän budjettikohtaan kaudeksi 2014–2020 osoi
tettu 3 000 000 000 euron lisärahoitus on tarkoitettu täydentämään tukikelpoisilla alueilla toteutettavien ESR:n tukitoimien 
rahoitusta.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitys
rahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri-
ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, kohee
siorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1304/2013, annettu 17  päivänä  joulukuuta 2013, Euroopan sosiaalira
hastosta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1081/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 470).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0320:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0470:0470:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0320:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0470:0470:FI:PDF
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LUKU  04 03  — TYÖLLISYYS-, SOSIAALI- JA OSALLISUUSASIAT

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012
%

Maksut
2012/2014Maksusitou

mukset Maksut Maksusitou
mukset Maksut Maksusitou

mukset Maksut

04 03 TYÖLLISYYS-, SOSIAALI-
JA OSALLISUUSASIAT

04 03 01 Oikeudet ja erityiset toimi
valtakysymykset

04 03 01 01 Ammattiyhdistysten ennak
kokuulemiseen liittyvät 
kulut 1.1 425 000 225 000 450 000 247 105 450 000,— 0,— 0,—

04 03 01 03 Työntekijöiden vapaa liikku
vuus, sosiaaliturvajärjestel
mien yhteensovittaminen ja 
toimenpiteet siirtolaisten, 
myös kolmansista maista 
tulevien siirtolaisten, hyväksi 1.1 6 400 000 5 000 000 6 092 000 5 045 570 7 424 622,29 5 058 946,12 101,18

04 03 01 04 Yhteiskunnallista tilannetta, 
väestönkehitystä ja perhettä 
koskevat selvitykset ja tutki
mukset 1.1 3 687 000 2 487 000 4 305 000 2 151 838 2 151 363,58 4 739 348,14 190,56

04 03 01 05 Työmarkkinajärjestöjä kos
kevat koulutus- ja tiedotus
toimet 1.1 18 600 000 14 675 010 17 600 000 14 134 393 17 557 273,72 16 080 063,87 109,57

04 03 01 06 Yritysten edustajille tiedotta
minen, heidän kuulemisensa 
ja osallistumisensa 1.1 7 250 000 6 146 352 7 250 000 5 436 305 5 136 304,56 4 820 328,85 78,43

04 03 01 07 Aktiivisen ikääntymisen ja 
sukupolvien välisen solidaa
risuuden eurooppalainen 
teemavuosi (2012) 1.1 p.m. 740 000 p.m. 296 526 2 652 116,80 870 496,52 117,63

04 03 01 08 Työmarkkinasuhteet ja työ
markkinaosapuolten vuoro
puhelu 1.1 15 935 000 10 320 293 16 935 000 13 109 449 16 984 859,43 13 081 281,16 126,75

Momentti 04 03 01 – 
Välisumma 52 297 000 39 593 655 52 632 000 40 421 186 52 356 540,38 44 650 464,66 112,77

04 03 02 Työllisyyttä ja sosiaalista 
innovointia koskeva 
ohjelma

04 03 02 01 Progress – Unionin 
työllisyys- ja 
sosiaalipolitiikan sekä 
työoloja koskevan 
lainsäädännön kehittämisen, 
täytäntöönpanon, seurannan 
ja arvioinnin tukeminen 1.1 71 176 000 20 774 736 —

04 03 02 02 Eures – Työntekijöiden 
alueellisen liikkuvuuden 
edistäminen ja 
työllisyysmahdollisuuksien 
parantaminen 1.1 21 300 000 12 077 585 —



KOMISSIO
OSASTO 04 — TYÖLLISYYS-, SOSIAALI- JA OSALLISUUSASIAT

LUKU 04 03 — TYÖLLISYYS-, SOSIAALI- JA OSALLISUUSASIAT (jatkoa)

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012
%

Maksut
2012/2014Maksusitou-

mukset Maksut Maksusitou-
mukset Maksut Maksusitou-

mukset Maksut
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04 03 02 03 Mikrorahoitus ja sosiaalinen 
yrittäjyys – Yrittäjien, eten
kin työmarkkinoista kauim
pana olevien, ja sosiaalisten 
yritysten rahoituksen saan
nin helpottaminen 1.1 26 500 000 9 447 218 —

Momentti 04 03 02 – 
Välisumma 118 976 000 42 299 539 —

04 03 11 Euroopan elin- ja työolojen 
kehittämissäätiö 1.1 19 854 000 19 854 000 20 115 000 20 115 000 20 384 777,65 20 384 000,— 102,67

04 03 12 Euroopan työterveys- ja 
työturvallisuusvirasto 1.1 14 013 900 14 013 900 14 035 000 14 035 000 15 060 717,48 14 047 222,— 100,24

04 03 51 Progress-ohjelman loppuun 
saattaminen 1.1 p.m. 31 294 613 58 636 000 49 618 639 59 608 488,67 49 616 966,41 158,55

04 03 52 Eures-ohjelman loppuun 
saattaminen 1.1 p.m. 10 082 958 21 300 000 13 837 868 21 314 861,50 17 461 853,71 173,18

04 03 53 Muiden toimien loppuun 
saattaminen 1.1 p.m. 14 894 437 26 500 000 20 707 381 24 856 766,85 33 243 212,39 223,19

04 03 77 Pilottihankkeet ja 
valmistelutoimet

04 03 77 02 Pilottihanke – Asumisturvan 
edistäminen 1.1 p.m. 600 000 500 000 650 000 1 000 000,— 0,— 0,—

04 03 77 03 Pilottihanke – Lähetettyjen 
työntekijöiden työ- ja 
elinolot 1.1 — p.m. — p.m. 0,— 388 573,38 —

04 03 77 04 Pilottihanke – Toimenpiteet 
työpaikkojen säilyttämiseksi 1.1 — 65 000 — 200 000 0,— 395 663,32 608,71

04 03 77 05 Pilottihanke – 
Työntekijöiden liikkuvuuden 
ja kotouttamisen 
edistäminen unionissa 1.1 — 20 000 — 30 000 0,— 16 975,— 84,88

04 03 77 06 Pilottihanke: Viranomaisten, 
liikeyritysten ja voittoa 
tavoittelemattomien 
yhteisöjen kattava yhteistyö 
ihmisten integroimiseksi 
yhteiskuntaan ja 
työmarkkinoille 1.1 — 350 000 — 800 000 0,— 535 057,37 152,87

04 03 77 07 Valmistelutoimi – Eka 
Eures-työpaikka 1.1 p.m. 3 880 000 5 000 000 2 250 000 3 250 000,— 1 197 688,41 30,87
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Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

%
Maksut

2012/2014Maksusitou-
mukset Maksut Maksusitou-

mukset Maksut Maksusitou-
mukset Maksut
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04 03 77 08 Pilottihanke – Sosiaalinen 
yhteisvastuu ja sosiaalisen 
integraation edistäminen 1.1 p.m. 600 000 p.m. 750 000 1 000 000,— 0,— 0,—

04 03 77 09 Valmistelutoimi – Lähetetty
jen työntekijöiden ja siirto
työläisten tiedotuskeskukset 1.1 1 000 000 600 000 500 000 250 000 —

04 03 77 10 Pilottihanke – Toimet, joilla 
edistetään epävarmojen työ
paikkojen muuttamista tur
vatuiksi työpaikoiksi 1.1 p.m. p.m. p.m. 450 000 569,77 710 938,44 —

04 03 77 11 Pilottihanke – Ikääntyneiden 
kaltoinkohtelun ehkäisemi
nen 1.1 p.m. p.m. p.m. 300 000 0,— 538 210,04 —

04 03 77 12 Pilottihanke – Ikääntyneiden 
työntekijöiden työterveys ja 
-turvallisuus 1.1 p.m. 200 000 p.m. 650 000 2 000 000,— 1 000 000,— 500,—

04 03 77 13 Valmistelutoimi – Nuorten 
aktivointitoimenpiteet – 
Nuoret liikkeellä -aloitteen 
toteuttaminen 1.1 p.m. 2 000 000 2 000 000 2 000 000 4 000 000,— 0,— 0,—

04 03 77 14 Valmistelutoimi – Yhteis
kunnallisten yritysten ja 
nuorten yrittäjien sosiaali
nen innovointi 1.1 1 000 000 650 000 1 000 000 500 000 —

04 03 77 15 Pilottihanke – Eurooppalai
sen työttömyysvakuutus- tai 
työttömyysetuusjärjestelmän 
toteutettavuus ja lisäarvo 1.1 2 000 000 1 000 000 —

04 03 77 16 Valmistelutoimi – Mikroluo
tot nuorisotyöttömyyden 
torjumiseksi 1.1 2 000 000 1 000 000 —

Momentti 04 03 77 – 
Välisumma 6 000 000 10 965 000 9 000 000 8 830 000 11 250 569,77 4 783 105,96 43,62

Luku 04 03 – Yhteensä 211 140 900 182 998 102 202 218 000 167 565 074 204 832 722,30 184 186 825,13 100,65
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04 03 01  Oikeudet ja erityiset toimivaltakysymykset

04 03 01 01  Ammattiyhdistysten ennakkokuulemiseen liittyvät kulut

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

425 000 225 000 450 000 247 105 450 000,— 0,—

Selvitysosa

Entinen momentti 04 03 02

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka liittyvät Euroopan ammattiyhdistysten edustajille järjestettyihin ennakkokuu
lemiskokouksiin; kokousten tarkoituksena on auttaa ammattiyhdistyksiä antamaan unionin politiikkoja koskevia lausuntoja ja 
yhtenäistämään niitä koskevia kantojaan.

Oikeusperusta

Komission institutionaalisista oikeuksista johtuvat tehtävät sellaisina kuin niistä on säädetty unionin yleiseen talousarvioon sovel
lettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 25  päivänä  lokakuuta 
2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom)  N:o  966/2012 (EUVL  L  298, 26.10.2012, s.  1) 
54 artiklan 2 kohdassa.

04 03 01 03  Työntekijöiden vapaa liikkuvuus, sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen ja toimenpiteet siirtolaisten, myös kolmansista 
maista tulevien siirtolaisten, hyväksi

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

6 400 000 5 000 000 6 092 000 5 045 570 7 424 622,29 5 058 946,12

Selvitysosa

Entinen momentti 04 03 05 ja entinen alamomentti 04 01 04 08

Tämän toiminnan tavoitteena on edistää työntekijöiden alueellista ja ammatillista liikkuvuutta Euroopassa (sosiaaliturvajärjes
telmien yhteensovittaminen mukaan luettuna) työntekijöiden vapaata liikkuvuutta estävien tekijöiden poistamiseksi ja todellis
ten Euroopan tason työmarkkinoiden perustamiseksi.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan unionin lainsäädännön seurantaa tukevia toimia siten, että myönnetään rahoitusta työn
tekijöiden vapaata liikkuvuutta ja sosiaaliturvaa käsittelevälle asiantuntijaverkostolle, joka raportoi säännöllisesti unionin sää
dösten täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa ja unionin tasolla sekä analysoi ja arvioi pääsuuntauksia työntekijöiden vapaata 
liikkuvuutta ja sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista käsittelevässä jäsenvaltioiden lainsäädännössä, minkä lisäksi mää
räraha kattaa unionin säädösten hallinnointituen, johon kuuluu komiteoiden kokouksia, tiedotustoimia, täytäntöönpano- sekä 
muita teknisen tuen toimia, sekä sosiaaliturvatietojen sähköisen vaihtojärjestelmän (EESSI) kehittäminen ja sen toteutus.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti:

— selvityksistä ja asiantuntijakokouksista aiheutuvat menot sekä tiedotus- ja julkaisumenot, jotka liittyvät suoraan tämän ala
momentin kattaman ohjelman tai sen kattamien toimien tavoitteen saavuttamiseen, sekä mahdolliset muut menot tekni
sestä ja hallinnollisesta avusta, johon ei liity julkishallinnon tehtäviä ja jonka komissio on ulkoistanut erillisin 
palvelusopimuksin, 

— työntekijöiden vapaata liikkuvuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön analysointi ja arvioiminen pääsuuntausten kar
toittamiseksi sekä sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen, samoin kuin alan asiantuntijaverkostojen rahoitus,

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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— työntekijöiden vapaan liikkuvuuden alalla tapahtuneen poliittisen kehityksen analysointi ja tutkimus ottaen huomioon esi
merkiksi siirtymäaikojen päättyminen sekä sosiaaliturvaa koskevien yhteensovittamissäännösten uudistaminen, 

— hallintotoimikunnan ja sen alaryhmien työn tukeminen ja tehtyjen päätösten seuranta, samoin kuin työntekijöiden vapaata 
liikkuvuutta käsittelevän teknisen komitean sekä työntekijöiden vapaan liikkuvuuden neuvoa-antavan komitean työn 
tukeminen, 

— tuki toimille, joilla valmistaudutaan uusien sosiaaliturva-asetusten soveltamiseen, mukaan luettuina kokemusten ja tietojen 
kansainvälinen vaihto sekä kansallisella tasolla kehitetyt koulutusaloitteet, 

— sellaisten toimien rahoitus, joilla pyritään tarjoamaan parempaa palvelua ja lisäämään yleistä tietoisuutta, mukaan luet
tuina toimenpiteet, joilla pyritään kartoittamaan siirtotyöläisten sosiaaliturvaan liittyvät ongelmat, sekä toimet, joilla nopeu
tetaan ja yksinkertaistetaan hallintomenettelyjä, analysoidaan työntekijöiden vapaan liikkuvuuden esteitä ja 
sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisen puutteita ja niiden vaikutuksia vammaisiin ja mukautetaan hallintomenette
lyt uusiin tietojenkäsittelytekniikoihin, jotta voidaan parantaa oikeuksien toteutumista ja etuuksien laskentaa ja maksa
mista perustuen asetuksiin (ETY) N:o 1408/71, (ETY) N:o 574/72, (EY) N:o 859/2003 sekä asetukseen (EY) N:o 883/2004, 
sen täytäntöönpanomenettelystä annettuun asetukseen (EY) N:o 987/2009 sekä asetukseen (EU) N:o 1231/2010, 

— työntekijöiden vapaata liikkuvuutta koskeviin oikeuksiin sekä sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamiseen liittyvän infor
maation ja kansalaistiedotuksen kehittäminen, 

— jäsenvaltioiden välisen, sosiaaliturvaan liittyvän sähköisen tietojenvaihdon tukeminen, jonka tavoitteena on auttaa pane
maan täytäntöön asetus (EY) N:o 883/2004 ja sen täytäntöönpanomenettelystä annettu asetus (EY) N:o 987/2009. Tuki
toimiin kuuluvat EESSI-järjestelmän keskussolmun ylläpito, järjestelmän osatekijöiden testaus, tukipalvelutoiminta, tuki 
järjestelmän lisäkehittelylle sekä koulutus.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän alamomentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Oikeusperusta

Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus ja erityisesti sen 45 ja 48 artikla.

Neuvoston asetus (ETY)  N:o  1408/71, annettu 14  päivänä  kesäkuuta 1971, sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön 
alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä (EYVL  L  149, 
5.7.1971, s. 2).

Neuvoston asetus (ETY) N:o 574/72, annettu 21 päivänä maaliskuuta 1972, sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön 
alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun asetuksen 
(ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä (EYVL L 74, 27.3.1972, s. 1).

Neuvoston direktiivi 98/49/EY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1998, yhteisön alueella liikkuvien palkattujen työntekijöiden ja 
itsenäisten ammatinharjoittajien lisäeläkeoikeuksien suojaamisesta (EYVL L 209, 25.7.1998, s. 46).

Neuvoston asetus (EY)  N:o  859/2003, annettu 14  päivänä  toukokuuta 2003, asetuksen (ETY)  N:o  1408/71 ja asetuksen 
(ETY) N:o 574/72 muuttamisesta soveltamisalan laajentamiseksi koskemaan kolmansien maiden kansalaisia, joita kyseiset sään
nökset eivät jo koske yksinomaan heidän kansalaisuutensa vuoksi (EUVL L 124, 20.5.2003, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 883/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta (EUVL L 166, 30.4.2004, s. 1).

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1971&mm=07&jj=05&type=L&nnn=149&pppp=0002&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1971&mm=07&jj=05&type=L&nnn=149&pppp=0002&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1972&mm=03&jj=27&type=L&nnn=074&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:209:0046:0046:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:166:0001:0001:FI:PDF
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Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 987/2009, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009, sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY)  N:o  883/2004 (sellaisena kuin se on muutettuna) täytäntöönpanomenettelystä 
(EUVL L 284, 30.10.2009, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1231/2010, annettu 24  päivänä  marraskuuta 2010, asetuksen 
(EY) N:o 883/2004 ja asetuksen (EY) N:o 987/2009 (sellaisena kuin se on muutettuna) ulottamisesta koskemaan niitä kolman
sien maiden kansalaisia, joita nämä asetukset eivät yksinomaan heidän kansalaisuutensa vuoksi vielä koske (EUVL  L  344, 
29.12.2010, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  492/2011, annettu 5  päivänä  huhtikuuta 2011, työntekijöiden vapaasta 
liikkuvuudesta unionin alueella (EUVL L 141, 27.5.2011, s. 1).

04 03 01 04  Yhteiskunnallista tilannetta, väestönkehitystä ja perhettä koskevat selvitykset ja tutkimukset

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

3 687 000 2 487 000 4 305 000 2 151 838 2 151 363,58 4 739 348,14

Selvitysosa

Entinen momentti 04 03 07 ja entinen alamomentti 04 01 04 06

Tämän toiminnan tavoitteena on tukea yhteiskunnallisten ja väestönkehitystä koskevien haasteiden ratkaisemista jäsenvalti
oissa tuottamalla ja levittämällä vertailukelpoisia tietoja Eurooppa 2020 -strategian täytäntöönpanon sekä tulevien sosiaalipo
liittisten ensisijaisten tavoitteiden määrittämisen yhteydessä.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimet, joilla edistetään vertailevan analyysin kehittämistä ja näkemysten ja kokemusten 
vaihtoa kaikilla asiaankuuluvilla tasoilla (paikallisella, kansallisella, unionin ja koko maailman tasolla) kysymyksissä, jotka kos
kevat yhteiskunnallista ja väestötilannetta sekä sosioekonomisia suuntauksia unionissa; tuetaan sosiaalisen tilanteen eurooppa
laista seurantajärjestelmää, jäsenvaltioiden asiaankuuluvien toimien ja kansainvälisten järjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä sekä 
eurooppalaisen perheallianssin teknisen tukiryhmän hallinnointia.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti selvityksistä ja asiantuntijakokouksista aiheutuvat menot sekä tiedotus- ja julkai
sumenot, jotka liittyvät suoraan tämän alamomentin kattaman ohjelman tai sen kattamien toimien tavoitteen saavuttamiseen, 
sekä mahdolliset muut menot teknisestä ja hallinnollisesta avusta, johon ei liity julkishallinnon tehtäviä ja jonka komissio on 
ulkoistanut erillisin palvelusopimuksin.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti menot, jotka aiheutuvat komission kertomuksista (mukaan lukien Euroopan unio
nin toiminnasta tehdyn sopimuksen 159 artiklan mukainen vuotuinen kertomus sosiaalisesta tilanteesta sekä joka toinen vuosi 
esitettävä kertomus väestönkehityksestä ja sen vaikutuksista) sekä sosiaalisia oloja koskevia ongelmia käsittelevistä komission 
kertomuksista (joita Euroopan parlamentti voi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 161  artiklan mukaisesti 
kehottaa komissiota laatimaan).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan myös menot, jotka liittyvät Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa tarkoi
tettua raportointia varten vaadittavien analyysien toteuttamiseen sekä tiedon levittämiseen tärkeimmistä sosiaalisista ja väes
tönkehitykseen liittyvistä haasteista ja keinoista selviytyä näistä haasteista. Sukupuolinäkökulma asianmukaisesti huomioon 
ottaen voidaan toteuttaa erityisesti seuraavia toimia:

— sen analysoiminen, miten väestön ikääntyminen vaikuttaa hoito- ja sosiaalisen suojelun tarpeisiin, käyttäytymismalleihin 
ja asiaa koskevaan politiikkaan yhteiskunnassa, jonka on tarkoitus palvella kaikenikäisiä, mukaan luettuna ikääntyneitä 
vähemmistöjen edustajia ja ikääntyneitä siirtolaisia koskeva tutkimus sekä omaishoitajien tilanne, 

— sen analysoiminen, miten väestönkehitys vaikuttaa unionin ja jäsenvaltioiden politiikkoihin, toimiin ja ohjelmiin, sekä suo
situsten laatiminen unionin ja jäsenvaltioiden talouspolitiikan ja muiden politiikkojen, toimien ja ohjelmien mukauttami
seksi siten, että estetään ikääntyvän yhteiskunnan kielteiset vaikutukset,

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:284:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:344:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:344:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:141:0001:0001:FI:PDF


KOMISSIO
OSASTO 04 — TYÖLLISYYS-, SOSIAALI- JA OSALLISUUSASIAT

LUKU 04 03 — TYÖLLISYYS-, SOSIAALI- JA OSALLISUUSASIAT (jatkoa)

04 03 01 (jatkoa)

04 03 01 04 (jatkoa)

II/204 FI Euroopan unionin virallinen lehti 20.2.2014

— perheyhteisöjen ja väestönkehityksen välisten yhteyksien analysoiminen, 

— köyhyyden, tulojen ja varallisuuden jakautumisen suuntausten sekä niiden laajemman yhteiskunnallisen vaikutuksen 
analysoiminen, 

— teknologian kehityksestä kotitalouksille ja yleisesti ottaen yhteiskunnalle aiheutuvien seurausten selvittäminen (vaikutukset 
viestintätekniikkaan sekä alueelliseen ja ammatilliseen liikkuvuuteen), 

— vammaisuuden ja väestönkehityssuuntausten yhteyksien analysoiminen, vammaisten ja heidän perheidensä yhteiskunnal
lisen tilanteen ja perheissä ja yhteisöissä olevien vammaisten lasten tarpeiden analysoiminen, 

— sekä tavaroihin että palveluihin liittyvien sosiaalisten tavoitteiden (saavutettujen oikeuksien säilyttäminen tai niiden laajen
taminen) muutosten analysoiminen uusien yhteiskunnallisten haasteiden, väestönkehityksen ja sukupolvien välisten suh
teiden muuttuvuuden näkökulmasta, 

— tarkoituksenmukaisten menetelmien kehittäminen (sosiaaliset indikaattorit, simulaatiotekniikat, tiedonkeruu poliittisista 
aloitteista kaikilla tasoilla jne.), jotta yhteiskunnallista tilannetta, sosiaalista suojelua ja sosiaalista osallisuutta koskeville 
raporteille saadaan vankka kvantitatiivinen ja tieteellinen perusta, 

— tietoisuuden lisääminen ja keskustelun järjestäminen tärkeimmistä väestönkehitykseen ja yhteiskuntaan liittyvistä haas
teista, jotta niihin voitaisiin politiikan tasolla reagoida paremmin, 

— väestönkehityssuuntausten, perhe-elämän ja lasten aseman huomioon ottaminen unionin politiikkojen, kuten henkilöiden 
vapaan liikkuvuuden sekä miesten ja naisten tasa-arvon, täytäntöönpanossa.

Viiteasiakirjat-säädökset

Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus ja erityisesti sen 159 ja 161 artikla.

04 03 01 05  Työmarkkinajärjestöjä koskevat koulutus- ja tiedotustoimet

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

18 600 000 14 675 010 17 600 000 14 134 393 17 557 273,72 16 080 063,87

Selvitysosa

Entinen alamomentti 04 03 03 02

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisista työntekijäjärjestöjen tiedotus- ja koulutustoimenpiteistä johtuvat menot, jotka liit
tyvät unionin työmarkkina-alueen toteuttamisen yhteydessä toteutettaviin unionin toimiin, mukaan lukien ehdokasmaiden työn
tekijäjärjestöjen edustajien osallistuminen kyseisiin toimiin. Toimenpiteiden avulla on määrä tukea työntekijäjärjestöjen toimia, 
kun ne pyrkivät ratkaisemaan Eurooppa 2020 -strategiassa vahvistetun Euroopan työllisyys- ja sosiaalipolitiikan laaja-alaisia 
haasteita ja osallistuvat unionin aloitteisiin, joilla puututaan talouskriisin seurauksiin.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti seuraavat toimet:

— tuki kahden ammattiyhdistysinstituutin työohjelmille: kyseessä ovat European Trade Union Institute ja European Centre 
for Workers’ Questions, jotka on perustettu helpottamaan valmiuksien kehittämistä Euroopan laajuisen koulutuksen ja tut
kimustoiminnan avulla sekä lisäämään työntekijöiden edustajien panosta eurooppalaiseen hallintotapaan,
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— työntekijäjärjestöjen tiedotus- ja koulutustoimenpiteet, jotka liittyvät Euroopan työmarkkina-alueen kehittämisen yhtey
dessä toteutettaviin unionin toimiin, mukaan lukien ehdokasmaiden työntekijäjärjestöjen edustajien osallistuminen kysei
siin toimiin, 

— toimet, joihin osallistuu ehdokasmaiden työmarkkinaosapuolten edustajia ja joilla on tarkoitus edistää työmarkkinaosa
puolten vuoropuhelua unionin tasolla. Se on tarkoitettu myös edistämään naisten ja miesten tasa-arvoista osallistumista 
työntekijäjärjestöjen päätöksentekoelinten toimintaan

Oikeusperusta

Tehtävä, jota komissio toteuttaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 154  artiklassa sille annetun toimivallan 
perusteella.

Euroopan hiili- ja teräsyhteisön korkean viranomaisen ja Kansainvälisen työjärjestön työturvallisuuden ja -hygienian kansain
välisen informaatiokeskuksen (CIS) vuonna 1959 tekemä yleissopimus.

Neuvoston direktiivi 89/391/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1989, toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja tervey
den parantamisen edistämiseksi työssä (EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1) ja siihen liittyvät erityisdirektiivit.

Neuvoston direktiivi 92/29/ETY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 1992, terveydelle ja turvallisuudelle asetettavista vähimmäis
vaatimuksista aluksilla tapahtuvan sairaanhoidon parantamiseksi (EYVL L 113, 30.4.1992, s. 19).

04 03 01 06  Yritysten edustajille tiedottaminen, heidän kuulemisensa ja osallistumisensa

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

7 250 000 6 146 352 7 250 000 5 436 305 5 136 304,56 4 820 328,85

Selvitysosa

Entinen alamomentti 04 03 03 03

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti seuraavat toimet:

— toimet, joiden tavoitteena on varmistaa edellytykset työmarkkinaosapuolten vuoropuhelulle yrityksissä ja työntekijöiden 
asianmukaiselle osallistumiselle yrityksissä, kuten säädetään eurooppalaisia yritysneuvostoja koskevassa direktiivissä 
2009/38/EY, henkilöstöedustusta eurooppayhtiössä koskevassa direktiivissä 2001/86/EY ja henkilöedustusta eurooppa
osuuskunnassa koskevassa direktiivissä 2003/72/EY, työntekijöille tiedottamista ja heidän kuulemistaan koskevista ylei
sistä puitteista Euroopan yhteisössä annetussa direktiivissä 2002/14/EY, työntekijöiden joukkovähentämistä koskevassa 
direktiivissä 98/59/EY sekä pääomayhtiöiden rajatylittävistä sulautumisista annetun direktiivin 2005/56/EY 16 artiklassa, 

— aloitteet, joiden avulla tehostetaan useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa toimivien yritysten työntekijöiden ja työnan
tajien edustajien rajatylittävää yhteistyötä työntekijöitä koskevan tiedottamisen, kuulemisen ja osallistumisen alalla; tässä 
yhteydessä voidaan rahoittaa sellaisia lyhytkestoisia toimia, joilla koulutetaan kansainvälisissä tiedottamis-, kuulemis- ja 
osallistumiselimissä toimivan neuvottelijan ja edustajan tehtäviin; tämä voi koskea myös ehdokasmaiden 
työmarkkinaosapuolia, 

— toimet, joiden tavoitteena on antaa työmarkkinaosapuolille mahdollisuudet käyttää oikeuksiaan ja hoitaa velvollisuuksiaan 
työntekijöiden osallistumisen alalla, varsinkin eurooppalaisissa yritysneuvostoissa, perehdyttää niitä kansainvälisiin yritys
ten sopimuksiin ja lisätä niiden yhteistyötä työntekijöiden osallistumista koskevan unionin lainsäädännön osalta, 

— toimet, joilla edistetään työntekijöiden osallistumisen kehittämistä yrityksissä,

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1989&mm=06&jj=29&type=L&nnn=183&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1992&mm=04&jj=30&type=L&nnn=113&pppp=0019&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
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— innovatiiviset toimet, jotka liittyvät työntekijöiden osallistumiseen ja joissa on tarkoituksena tukea muutosten ennakointia 
ja kiistojen ehkäisemistä ja ratkaisemista, kun kyseessä ovat unionin laajuisten yritysten ja yritysryhmien uudelleenjärjes
telyt, sulautumiset, yritysostot sekä uudelleensijoittamiset, 

— toimet, joilla tehostetaan työmarkkinaosapuolten yhteistyötä kehitettäessä työntekijöiden osallistumista hankkeisiin, joissa 
luodaan ratkaisuja talouskriisin seurauksiin, kuten joukkoirtisanomisiin, tai tarpeeseen suuntautua osallisuutta edistävään, 
kestävään ja vähähiiliseen talouteen, 

— kansainvälinen tietojen ja hyvien toimintatapojen vaihto kysymyksissä, jotka koskevat yritystasolla käytävää työmarkkina
osapuolten vuoropuhelua.

Oikeusperusta

Tehtävä, jota komissio toteuttaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 154 ja 155 artiklassa sille suoraan annetun 
toimivallan perusteella.

Euroopan hiili- ja teräsyhteisön korkean viranomaisen ja Kansainvälisen työjärjestön työturvallisuuden ja -hygienian kansain
välisen informaatiokeskuksen (CIS) vuonna 1959 tekemä yleissopimus.

Neuvoston direktiivi 97/74/EY, annettu 15 päivänä joulukuuta 1997, eurooppalaisen yritysneuvoston perustamisesta tai työn
tekijöiden tiedottamis- ja kuulemismenettelyn käyttöön ottamisesta yhteisön laajuisissa yrityksissä tai yritysryhmissä annetun 
direktiivin 94/45/EY ulottamisesta koskemaan Yhdistynyttä kuningaskuntaa (EYVL L 10, 16.1.1998, s. 22).

Neuvoston direktiivi 98/59/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan jäsenvalti
oiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 225, 12.8.1998, s. 16).

Neuvoston direktiivi 2001/23/EY, annettu 12  päivänä  maaliskuuta 2001, työntekijöiden oikeuksien turvaamista yrityksen tai 
liikkeen taikka yritys- tai liiketoiminnan osan luovutuksen yhteydessä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 
(EYVL L 82, 22.3.2001, s. 16).

Neuvoston direktiivi 2001/86/EY, annettu 8 päivänä  lokakuuta 2001, eurooppayhtiön sääntöjen täydentämisestä henkilöstö
edustuksen osalta (EYVL L 294, 10.11.2001, s. 22).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/14/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2002, työntekijöille tiedottamista 
ja heidän kuulemistaan koskevista yleisistä puitteista Euroopan yhteisössä (EYVL L 80, 23.3.2002, s. 29).

Neuvoston direktiivi 2003/72/EY, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2003, eurooppaosuuskunnan sääntöjen täydentämisestä hen
kilöstöedustuksen osalta (EUVL L 207, 18.8.2003, s. 25).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/56/EY, annettu 26 päivänä  lokakuuta 2005, pääomayhtiöiden rajatylittä
vistä sulautumisista (EUVL L 310, 25.11.2005, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/38/EY, annettu 6 päivänä toukokuuta 2009, eurooppalaisen yritysneuvos
ton perustamisesta tai työntekijöiden tiedottamis- ja kuulemismenettelyn käyttöönottamisesta yhteisönlaajuisissa yrityksissä tai 
yritysryhmissä (EUVL L 122, 16.5.2009, s. 28).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:010:0022:0022:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:225:0016:0016:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:082:0016:0016:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:294:0022:0022:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:080:0029:0029:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:207:0025:0025:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:310:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:122:0028:0028:FI:PDF
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04 03 01 07  Aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden eurooppalainen teemavuosi (2012)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 740 000 p.m. 296 526 2 652 116,80 870 496,52

Selvitysosa

Entinen momentti 04 03 15

Aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden eurooppalaisen teemavuoden tarkoituksena oli parantaa yleistä 
tietoisuutta aktiivisen ikääntymisen tärkeydestä, herättää keskustelua, edistää tiedonvaihtoa ja kehittää vastavuoroista oppimista 
jäsenvaltioiden ja sidosryhmien välillä kaikilla tasoilla, tarjota puitteet sitoutumiselle ja käytännön toimille, jotta unioni, jäsen
valtiot ja sidosryhmät kaikilla tasoilla pystyvät kehittämään innovatiivisia ratkaisuja, politiikkoja ja pitkän aikavälin strategioita 
erityisten toimien yhteydessä ja pystyvät sitoutumaan erityisiin aktiivista ikääntymistä ja sukupolvien välistä solidaarisuutta kos
keviin tavoitteisiin, sekä edistää toimia, joiden avulla torjutaan ikään perustuvaa syrjintää.

Määrärahalla on tarkoitus tukea unionin tasolla aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden eurooppalaisen 
teemavuoden tavoitteiden mukaisia toimia, ja sen on tarkoitus kattaa menot, jotka aiheutuvat unionin päätöskonferenssin jär
jestämisestä puheenjohtajavaltion toimesta. Osa määrärahasta kattaa myös menot, jotka liittyvät aktiivisen ikääntymisen ja suku
polvien välisen solidaarisuuden eurooppalaisesta teemavuodesta tehtävään arviointiin.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän alamomentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 940/2011/EU, annettu 14 päivänä syyskuuta 2011, aktiivisen ikääntymisen ja 
sukupolvien välisen solidaarisuuden eurooppalaisesta teemavuodesta (2012) (EUVL L 246, 23.9.2011, s. 5).

04 03 01 08  Työmarkkinasuhteet ja työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

15 935 000 10 320 293 16 935 000 13 109 449 16 984 859,43 13 081 281,16

Selvitysosa

Entiset alamomentit 04 01 04 02 ja 04 03 03 01

Tämän toiminnan tavoitteena on lujittaa työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun roolia ja tukea työmarkkinaosapuolten välisten 
sopimusten ja muiden yhteisten toimien hyväksymistä unionin tasolla. Rahoitettavien toimien avulla on määrä auttaa työmark
kinaosapuolia, kun ne pyrkivät ratkaisemaan Eurooppa 2020 -strategiassa vahvistetun Euroopan työllisyys- ja sosiaalipolitiikan 
laaja-alaisia haasteita ja osallistuvat unionin aloitteisiin, joilla puututaan talouskriisin seurauksiin, sekä edistävät ja levittävät tie
tämystä työmarkkinalaitoksista ja -käytännöistä.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:246:0005:0005:FI:PDF
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Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti seuraavat toimet:

— selvitykset, keskustelut, asiantuntijakokoukset, neuvottelut, tiedottaminen, julkaisut ja muut toimet, jotka liittyvät suoraan 
ohjelman tai tämän alamomentin kattamien toimien tavoitteen saavuttamiseen, sekä mahdolliset muut menot teknisestä ja 
hallinnollisesta avusta, johon ei liity julkishallinnon tehtäviä ja jonka komissio on ulkoistanut erillisin palvelusopimuksin. 

— työmarkkinaosapuolten toimet, joilla edistetään eri ammattikuntien ja alojen välistä työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua 
(työmarkkinaosapuolten valmiudet mukaan luettuina), 

— toimet, joilla edistetään tietämystä työmarkkinalaitoksista ja -käytännöistä eri puolilla unionia ja tuetaan tulosten 
levittämistä, 

— toimet, joihin osallistuu ehdokasmaiden työmarkkinaosapuolten edustajia ja joilla on tarkoitus edistää työmarkkinaosa
puolten vuoropuhelua unionin tasolla; se on tarkoitettu myös edistämään naisten ja miesten tasa-arvoista osallistumista pää
töksentekoelinten toimintaan sekä ammattijärjestöissä että työnantajajärjestöissä, 

— työmarkkinasuhteiden alalla toteutettavia toimia tukevat toimet, etenkin sellaiset, joilla kehitetään asiantuntemusta ja unio
nin kannalta tärkeiden tietojen vaihtoa.

Oikeusperusta

Tehtävä, jota komissio toteuttaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 154 ja 155 artiklassa sille suoraan annetun 
toimivallan perusteella.

04 03 02  Työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskeva ohjelma

04 03 02 01  Progress – Unionin työllisyys- ja sosiaalipolitiikan sekä työoloja koskevan lainsäädännön kehittämisen, täytäntöönpanon, seu
rannan ja arvioinnin tukeminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

71 176 000 20 774 736

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskevan unionin ohjelman (EaSI) päätavoitteena on edistää Eurooppa 2020 -strategian 
köyhyyttä, työllisyyttä ja koulutusta koskevia yleistavoitteita tarjoamalla taloudellista tukea unionin tavoitteille.

Jotta saavutettaisiin EaSI-ohjelman yleistavoitteet eli korkean työllisyystason edistäminen, riittävän sosiaalisen suojelun takaa
minen, sosiaalisen syrjäytymisen ja köyhyyden torjuminen ja työolojen parantaminen, Progress-lohkolle on asetettu seuraavat 
erityistavoitteet:

— kehitetään ja levitetään korkealaatuista vertailevaa analyyttista tietoa sen varmistamiseksi, että unionin työllisyys- ja sosi
aalipolitiikka ja työoloja koskeva lainsäädäntö perustuvat vankkaan näyttöön ja ovat relevantteja yksittäisten jäsenvaltioi
den ja muiden osallistuvien maiden tarpeiden, haasteiden ja edellytysten kannalta, 

— helpotetaan tehokasta ja osallistavaa tietojen vaihtoa, vastavuoroista oppimista ja vuoropuhelua unionin työllisyys- ja sosi
aalipolitiikasta sekä työoloja koskevasta lainsäädännöstä unionin, jäsenvaltioiden ja kansainvälisellä tasolla, jotta voidaan 
auttaa jäsenvaltioita ja muita osallistuvia maita kehittämään politiikkaansa ja panemaan unionin lainsäädäntöä täytäntöön,
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— tarjotaan poliittisille päätöksentekijöille taloudellista tukea sosiaali- ja työmarkkinapoliittisten uudistusten edistämiseen, kes
keisten toimijoiden valmiuksien parantamiseen, jotta ne voivat suunnitella ja toteuttaa sosiaalisia kokeiluja, sekä asiaan liit
tyvän tiedon ja asiantuntemuksen saataville asettamiseen, 

— seurataan ja arvioidaan työllisyyden suuntaviivojen ja työllisyyspolitiikkaa koskevien suositusten täytäntöönpanoa ja vai
kutuksia varsinkin yhteisen työllisyysraportin avulla ja analysoidaan Euroopan työllisyysstrategian ja yleisen talous- ja sosi
aalipolitiikan alojen vuorovaikutusta, 

— tarjotaan unionin ja kansallisen tason organisaatioille taloudellista tukea, jotta ne voivat kehittää, edistää ja tukea unionin 
työllisyys- ja sosiaalipolitiikan sekä työoloja koskevan lainsäädännön täytäntöönpanoa, 

— lisätään tietoisuutta, vaihdetaan hyviä toimintatapoja, levitetään tietoa ja kannustetaan keskustelua työoloihin ja työ- ja 
perhe-elämän yhteensovittamiseen (esimerkiksi perhe- ja omaishoitajaystävällinen asennoituminen työpaikoilla, riittävät, 
laadukkaat ja kohtuuhintaiset lastenhoitojärjestelyt sekä tukirakenteet raskaana oleville naisille ja työssäkäyville tai työ
markkinoille pyrkiville äideille) ja yhteiskunnan ikääntymiseen liittyvistä keskeisistä haasteista ja poliittisista kysymyksistä 
muun muassa työmarkkinaosapuolten keskuudessa, 

— kannustetaan työpaikkojen luomiseen, edistetään nuorten työllisyyttä ja torjutaan köyhyyttä edistämällä kasvavaa sosiaa
lista lähentymistä sosiaalimerkin avulla.

Sosiaalimerkin tavoitteena on edistää

— sosiaalisten vähimmäisnormien soveltamista kaikkialla Euroopassa osallistuvien yritysten säännöllisen valvonnan ja arvi
oinnin ansiosta 

— sosiaalisen lähentymisen kasvua Euroopan tasolla 

— epävarmojen työsuhteiden määrän laskua 

— investointeja sosiaalisesti vastuullisiin yrityksiin.

Hanke kytkeytyy sosiaalista yrittäjyyttä käsittelevän asiantuntijaryhmän työhön. Sillä täydennetään sosiaalisen yrittäjyyden aloi
tetta koskevaa väliraporttia, joka on määrä esittää vuonna 2014, ja se kytkeytyy muihin toimiin, joita toteutetaan EaSI-
ohjelmassa sekä yritysten yhteiskuntavastuuta koskevassa EU:n strategiassa vuosiksi 2014–2020.

Sosiaalimerkki mainitaan kahdeksassa Euroopan parlamentin hyväksymässä tekstissä (joista viisi on lainsäädäntötekstejä).

Toteutettavuustutkimuksessa ja sidosryhmien kanssa järjestettävässä korkean tason konferenssissa olisi tarkasteltava mahdolli
suuksia ottaa käyttöön sosiaalimerkki – ajatellen sekä poliittista vaikutusta eri politiikanaloilla että yrityksiä. Tutkimuksessa olisi 
tarkasteltava erityisesti seuraavia seikkoja:

— sosiaalimerkin todennäköiset vaikutukset ja hyödyt eri politiikanaloilla, 

— minkä tyyppiset yritykset haluavat sitoutua vapaaehtoisesti nykyistä kansainvälistä, eurooppalaista ja kansallista sosiaali
lainsäädäntöä pidemmälle menevien sosiaalisten vähimmäisvaatimusten noudattamiseen, 

— mahdollisuus laatia sitoumusasiakirja hyviä sosiaalisia arvoja edustaville yrityksille ja ottaa käyttöön asteittain tiukentuvat 
sosiaaliset vaatimukset, joita yrityksen on noudatettava voidakseen käyttää sosiaalimerkkiä, 

— miten sosiaalimerkkiä hakevia yrityksiä arvioidaan ja valvotaan, 

— miten otetaan käyttöön viestintäsuunnitelma (yrityksiä ja kansalaisia varten) ja perustetaan sosiaalimerkille verkkosivusto, 
jolla esitetään myöntämisperusteet ja -menettelyt sekä luettelo yrityksistä, joille merkki on myönnetty, jne.

Hanke mahdollistaisi merkkivalikoiman yksinkertaistamisen luomalla yhden eurooppalaisen merkin, jonka avulla kuluttajat ja 
sijoittajat saavat paremmin tietoa ja joka lisää avoimuutta.
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Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään alamomentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1296/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, työllisyyttä ja sosiaalista 
innovointia koskevasta Euroopan unionin ohjelmasta (”EaSI-ohjelma”) ja eurooppalaisen työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta 
koskevan Progress-mikrorahoitusjärjestelyn perustamisesta annetun päätöksen N:o 283/2010/EU muuttamisesta (EUVL L 347, 
20.12.2013, s. 238) ja erityisesti sen 3 artiklan 1 kohdan a alakohta.

04 03 02 02  Eures – Työntekijöiden alueellisen liikkuvuuden edistäminen ja työllisyysmahdollisuuksien parantaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

21 300 000 12 077 585

Selvitysosa

EaSI-ohjelman päätavoitteena on edistää Eurooppa 2020 -strategian köyhyyttä, työllisyyttä ja koulutusta koskevia yleistavoit
teita tarjoamalla taloudellista tukea unionin tavoitteille.

EaSI-ohjelma muodostuu kolmesta toisiaan täydentävästä lohkosta, jotka ovat Progress, Eures sekä mikrorahoitus ja sosiaalinen 
yrittäjyys.

Jotta saavutettaisiin EaSI-ohjelman yleistavoitteet eli ennen kaikkea edistettäisiin työntekijöiden alueellista liikkuvuutta ja paran
nettaisiin työllisyysmahdollisuuksia kehittämällä kaikille avoimia unionin työmarkkinoita, Eures-lohkolle on asetettu seuraavat 
erityistavoitteet:

— varmistetaan, että avoimet työpaikat, työhakemukset ja kaikki niihin liittyvät tiedot ovat avoimia potentiaalisille työnha
kijoille ja työnantajille; tähän päästään vaihtamalla ja levittämällä näitä tietoja kansainvälisesti, alueiden välillä ja rajat ylit
tävästi käyttäen tavanomaisia yhteistyömuotoja, 

— autetaan varmistamaan, että Euroopan tason avoimia työpaikkoja ja liikkuvuusmahdollisuuksia mainostetaan kansallisten 
avoimien paikkojen ja työhakemusten rinnalla eikä ainoastaan sen jälkeen kun paikalliset ja kansalliset mahdollisuudet on 
käytetty, 

— kehitetään palveluita työntekijöiden rekrytoimiseksi ja sijoittamiseksi työhön hyödyntämällä avointen työpaikkojen ja työ
hakemusten välittämistä Euroopan tasolla; 

— tuki Eures-kumppaneiden kansallisella ja rajatylittävällä tasolla järjestämille tukitoimille, 

— Eures-neuvojien perus- ja jatkokoulutus jäsenvaltioissa, 

— Eures-neuvojien väliset yhteydet ja julkisten työvoimaviranomaisten, ehdokasvaltioiden työvoimaviranomaiset mukaan 
luettuina, välinen yhteistyö, 

— Euresin tunnetuksi tekeminen yrityksille ja Euroopan kansalaisille,

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0238:0238:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0238:0238:FI:PDF
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— raja-alueiden erityisten yhteistyö- ja palvelurakenteiden kehittäminen asetuksen (ETY) N:o 1612/68 17 artiklan 1 kohdan 
b alakohdan mukaisesti, 

— toimet, joilla helpotetaan työvoiman liikkuvuuden esteiden poistamista etenkin työtä koskevien sosiaaliturvanäkökohtien 
alalla.

Tällä ohjelmalla olisi helpotettava myös oppisopimuskoulutuksessa olevien ja harjoittelijoiden ja työnantajien yhteensovitta
mista ja työhönsijoittumista, sillä näin tuetaan ratkaisevasti nuorten siirtymistä koulusta työelämään. Toiminta on käynnistetty 
valmistelutoimella ”Eka Eures-työpaikka” ja sitä on täydennetty nuorisotyöllisyysaloitteella. Yrityksiä ja erityisesti pieniä ja kes
kisuuria yrityksiä kannustetaan ottamaan nuoria palvelukseen myös myöntämällä tätä varten taloudellista tukea.

Kohteena ovat

— alle 30-vuotiaat nuoret tutkinnosta ja työkokemuksesta riippumatta, koska ohjelmaa ei ole tarkoitettu yksinomaan työ
markkinoille ensi kertaa tulijoille, 

— kaikki laillisesti perustetut yritykset ja etenkin pienet ja keskisuuret yritykset, joille (etenkin pienille yrityksille) kansainvä
lisestä työhönotosta koituvia kustannuksia olisi voitava alentaa.

Ohjelman tämän lohkon työpaikat tarjoavat nuorille mahdollisuuksia oppisopimussuhteiseen työhön, ensimmäiseen työkoke
mukseen tai erityisosaamista vaativaan työhön. Ohjelmasta ei voi palkata nuoria sijaisiksi tai epävarmoihin työsuhteisiin eikä 
missään tapauksessa työsuhteisiin, jotka ovat vastoin kansallista työlainsäädäntöä.

Saadakseen rahoitusta työpaikkojen on myös täytettävä seuraavat kriteerit:

— niiden on sijaittava Eures-verkostossa mukana olevassa maassa, joka ei ole sama kuin nuoren työnhakijan lähtömaa (raja
tylittävät työpaikat), 

— työsuhteen on oltava kestoltaan vähintään kuusi kuukautta.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän budjettikohdan määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon 
momentille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g ala
kohdan mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän 
pääluokan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Tukea voidaan suunnata myös EaSI-ohjelman yhteisten säännösten täytäntöönpanoa koskeviin toimiin, kuten seurantaan, arvi
ointiin, tulosten levittämiseen ja viestintään. Asetuksen (EU) N:o 1296/2013 16 artiklassa selostetaan, minkä tyyppisiä toimia 
on mahdollista rahoittaa.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1612/68, annettu 15 päivänä lokakuuta 1968, työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alu
eella (EYVL L 257, 19.10.1968, s. 2).

Komission päätös 2003/8/EY, tehty 23 päivänä joulukuuta 2002, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1612/68 täytäntöönpanosta 
avointen työpaikkojen ja työhakemusten välittämisen osalta (EYVL L 5, 10.1.2003, s. 16).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  492/2011, annettu 5  päivänä  huhtikuuta 2011, työntekijöiden vapaasta 
liikkuvuudesta unionin alueella (EUVL L 141, 27.5.2011, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1296/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, työllisyyttä ja sosiaalista 
innovointia koskevasta Euroopan unionin ohjelmasta (”EaSI-ohjelma”) ja eurooppalaisen työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta 
koskevan Progress-mikrorahoitusjärjestelyn perustamisesta annetun päätöksen N:o 283/2010/EU muuttamisesta (EUVL L 347, 
20.12.2013, s. 238) ja erityisesti sen 3 artiklan 1 kohdan b alakohta.

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1968&mm=10&jj=19&type=L&nnn=257&pppp=0002&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:005:0016:0016:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:141:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0238:0238:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0238:0238:FI:PDF
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04 03 02 03  Mikrorahoitus ja sosiaalinen yrittäjyys – Yrittäjien, etenkin työmarkkinoista kauimpana olevien, ja sosiaalisten yritysten rahoi
tuksen saannin helpottaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

26 500 000 9 447 218

Selvitysosa

Uusi alamomentti

EaSI-ohjelman päätavoitteena on edistää Eurooppa 2020 -strategian köyhyyttä, työllisyyttä ja koulutusta koskevia yleistavoit
teita tarjoamalla taloudellista tukea unionin tavoitteille.

EaSI-ohjelma muodostuu kolmesta toisiaan täydentävästä lohkosta, jotka ovat Progress, Eures sekä mikrorahoitus ja sosiaalinen 
yrittäjyys.

Jotta saavutettaisiin EaSI-ohjelman yleistavoitteet eli ennen kaikkea edistettäisiin työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta lisäämällä 
mikrorahoituksen saatavuutta heikommassa asemassa oleville ryhmille ja mikroyrityksille ja lisäämällä sosiaalisten yritysten 
rahoituksen saantia, mikrorahoitus ja sosiaalinen yrittäjyys -lohkolle on asetettu seuraavat erityistavoitteet:

— lisätään mikrorahoituksen saatavuutta henkilöille, jotka ovat menettäneet tai ovat vaarassa menettää työpaikkansa tai joilla 
on vaikeuksia päästä tai palata työmarkkinoille, ja henkilöille, joita uhkaa sosiaalinen syrjäytyminen, sekä heikommassa ase
massa oleville henkilöille, joilla on heikommat mahdollisuudet saada luottoa tavanomaisilta luottomarkkinoilta ja jotka 
haluavat käynnistää oman mikroyrityksen tai kehittää sitä; ja mikroyrityksille ja etenkin niille, jotka työllistävät edellä tar
koitettuja henkilöitä, 

— parannetaan mikroluoton tarjoajien institutionaalisia valmiuksia, 

— tuetaan sosiaalisten yritysten kehittämistä etenkin helpottamalla rahoituksen saantia.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän budjettikohdan määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon 
momentille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g ala
kohdan mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän 
pääluokan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Tukea voidaan suunnata myös EaSI-ohjelman yhteisten säännösten täytäntöönpanoa koskeviin toimiin, kuten seurantaan, arvi
ointiin, tulosten levittämiseen ja viestintään. Asetuksen (EU) N:o 1296/2013 16 artiklassa selostetaan, minkä tyyppisiä toimia 
on mahdollista rahoittaa.

Varainhoitoasetuksen 140  artiklan  6  kohdan mukaiset rahoitusvälineistä saatavat palautukset, kuten pääoman palautukset, 
vapautuneet vakuudet ja lainojen lyhennykset, jotka maksetaan takaisin komissiolle ja otetaan tulotaulukon alamomen
tille 6 3 4 1, voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan i alakohdan mukaisesti.

Viiteasiakirjat-säädökset

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1296/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, työllisyyttä ja sosiaalista 
innovointia koskevasta Euroopan unionin ohjelmasta (”EaSI-ohjelma”) ja eurooppalaisen työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta 
koskevan Progress-mikrorahoitusjärjestelyn perustamisesta annetun päätöksen N:o 283/2010/EU muuttamisesta (EUVL L 347, 
20.12.2013, s. 238) ja erityisesti sen 3 artiklan 1 kohdan c alakohta.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0238:0238:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0238:0238:FI:PDF
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04 03 11  Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

19 854 000 19 854 000 20 115 000 20 115 000 20 384 777,65 20 384 000,—

Selvitysosa

Entiset alamomentit 04 04 03 01 ja 04 04 03 02

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön henkilöstö- ja hallintomenot (osastot 1 ja 2) 
sekä työohjelmaan liittyvät toimintamenot (osasto 3).

Säätiön on ilmoitettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle toiminta- ja hallintomenojen välisistä määrärahasiirroista.

Unionin rahoitusosuus vuodeksi 2014 on yhteensä 20 371 000 euroa. Talousarvioon otettuun 19 854 000 euron määrään lisä
tään ylijäämän palautuksesta saatava 517 000 euron määrä.

Osa määrärahasta on tarkoitettu Nizzassa 7.–9. päivänä joulukuuta 2000 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätöksellä perus
tetun Euroopan muutoksenseurantakeskuksen työhön tavoitteena teknologisten, sosiaalisten, etenkin väestörakenteellisten, ja 
taloudellisten muutosten ymmärtäminen, ennakoiminen ja hallitseminen. Tämä edellyttää, että kootaan, käsitellään ja analysoi
daan laadukasta tietoa.

Osa määrärahasta on tarkoitettu myös kolmeen perhepolitiikan kannalta tärkeään aiheeseen liittyvään toimintaan:

— perheystävällinen asennoituminen työpaikoilla (työ- ja perhe-elämän tasapainottaminen, työolot jne.), 

— yhteisöasunnoissa elävien perheiden tilanteeseen vaikuttavat tekijät (asianmukaisen majoituksen saaminen perheille), 

— perheiden pitkäaikainen tukeminen esimerkiksi lastenhoitoa varten ja muut säätiön toimialaan kuuluvat asiat.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan lisäksi selvitykset työpaikalla käytettävän uuden teknologian vaikutuksista ja 
ammattitaudeista.

Säätiön henkilöstötaulukko sisältyy tämän pääluokan liitteeseen ”Henkilöstö”.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1365/75, annettu 26 päivänä toukokuuta 1975, Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön luo
misesta (EYVL L 139, 30.5.1975, s. 1).

04 03 12  Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

14 013 900 14 013 900 14 035 000 14 035 000 15 060 717,48 14 047 222,—

Selvitysosa

Entiset alamomentit 04 04 04 02 ja 04 04 04 03

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston henkilöstö- ja hallintomenot (osastot 1 ja 2) 
sekä työohjelmaan liittyvät toimintamenot (osasto 3).

Viraston on ilmoitettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle toiminta- ja hallintomenojen välisistä määrärahasiirroista.

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1975&mm=05&jj=30&type=L&nnn=139&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
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Viraston tehtävänä on toimittaa unionin elimille, jäsenvaltioille ja asianosaisille tahoille työterveyteen ja työturvallisuuteen liit
tyviä hyödyllisiä teknisiä, tieteellisiä ja taloudellisia tietoja.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän momentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Unionin rahoitusosuus vuodeksi 2014 on yhteensä 14 094 900 euroa. Talousarvioon otettuun 14 013 900 euron määrään lisä
tään ylijäämän palautuksesta saatava 81 000 euron määrä.

Määrärahat on tarkoitettu kattamaan toimet, jotka ovat tarpeen täytettäessä viraston tehtäviä, sellaisina kuin ne on määritelty 
asetuksessa (EY) N:o 2062/94, ja erityisesti seuraaviin:

— valistus- ja ennakointitoimet, joissa kiinnitetään erityistä huomiota PK-yrityksiin, 

— riskienseurantaelimen perustaminen yrityksissä tai toimialoilla hyviksi osoittautuneiden käytäntöjen keruuta varten, 

— kokemusten, tietojen ja hyvien toimintatapojen vaihdon järjestäminen muun muassa yhteistyössä Kansainvälisen työjär
jestön kanssa, 

— ehdokasmaiden mukaan ottaminen näihin tiedotusverkostoihin ja ehdokasmaiden erityistilanteeseen soveltuvien välinei
den kehittäminen, 

— Euroopan työterveyden ja työturvallisuuden viikon järjestäminen ottaen huomioon varsinkin erityisriskit sekä lopullisten 
käyttäjien ja edunsaajien tarpeet.

Viraston henkilöstötaulukko sisältyy tämän pääluokan liitteeseen ”Henkilöstö”.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY)  N:o  2062/94, annettu 18  päivänä  heinäkuuta 1994, Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston 
perustamisesta (EYVL L 216, 20.8.1994, s. 1).

04 03 51  Progress-ohjelman loppuun saattaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 31 294 613 58 636 000 49 618 639 59 608 488,67 49 616 966,41

Selvitysosa

Entiset alamomentit 04 04 01 01, 04 04 01 02, 04 04 01 03 ja 04 04 01 06

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevan Progress-ohjelman aiemmin tehtyjen mak
susitoumuksien maksattaminen.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän momentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Unionin ohjelmiin osallistuvien ehdokasmaiden ja tapauksen mukaan myös Länsi-Balkanin mahdollisten ehdokkaiden rahoi
tusosuuksista saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille 6 0 3 1, voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuk
sen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti.

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=08&jj=20&type=L&nnn=216&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
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Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o  1672/2006/EY, tehty 24  päivänä  lokakuuta 2006, työllisyyttä ja sosiaalista 
yhteisvastuuta koskevan yhteisön Progress-ohjelman perustamisesta (EUVL L 315, 15.11.2006, s. 1).

04 03 52  Eures-ohjelman loppuun saattaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 10 082 958 21 300 000 13 837 868 21 314 861,50 17 461 853,71

Selvitysosa

Entinen momentti 04 03 04

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta entisen momentin 04 03 04 osalta maksamatta olevat sitoumukset.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän budjettikohdan määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon 
momentille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g ala
kohdan mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän 
pääluokan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1612/68, annettu 15 päivänä lokakuuta 1968, työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alu
eella (EYVL L 257, 19.10.1968, s. 2).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  492/2011, annettu 5  päivänä  huhtikuuta 2011, työntekijöiden vapaasta 
liikkuvuudesta unionin alueella (EUVL L 141, 27.5.2011, s. 1).

Komission päätös 2003/8/EY, tehty 23 päivänä joulukuuta 2002, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1612/68 täytäntöönpanosta 
avointen työpaikkojen ja työhakemusten välittämisen osalta (EYVL L 5, 10.1.2003, s. 16).

04 03 53  Muiden toimien loppuun saattaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 14 894 437 26 500 000 20 707 381 24 856 766,85 33 243 212,39

Selvitysosa

Entiset momentit 04 04 07, 04 04 12 ja 04 04 15

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta entisten momenttien 04  04  07, 04  04  12 ja  04  04  15  osalta maksa
matta olevat sitoumukset.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän momentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:315:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1968&mm=10&jj=19&type=L&nnn=257&pppp=0002&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:141:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:005:0016:0016:FI:PDF
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Unionin ohjelmiin osallistuvien ehdokasmaiden ja tapauksen mukaan myös Länsi-Balkanin mahdollisten ehdokkaiden rahoi
tusosuuksista saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille 6 0 3 1, voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuk
sen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös, tehty 9  päivänä  heinäkuuta 1957, kaivosteollisuuden turvallisuuden pysyvän neuvottelukunnan toimival
tuuksista ja työjärjestyksestä (EYVL 28, 31.8.1957, s. 487/57).

Neuvoston päätös 74/325/ETY, tehty 27 päivänä kesäkuuta 1974, työturvallisuuden, työhygienian ja työterveyshuollon neuvoa-
antavan komitean perustamisesta (EYVL L 185, 9.7.1974, s. 15).

Neuvoston päätös 74/326/ETY, tehty 27 päivänä kesäkuuta 1974, kaivosteollisuuden turvallisuuden ja terveellisyyden pysyvän 
neuvottelukunnan vastuualueen laajentamisesta kaikkeen vuoriteollisuuteen (EYVL L 185, 9.7.1974, s. 18).

Neuvoston direktiivi 89/391/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1989, toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja tervey
den parantamisen edistämiseksi työssä (EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1) ja siihen liittyvät erityisdirektiivit.

Neuvoston direktiivi 92/29/ETY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 1992, terveydelle ja turvallisuudelle asetettavista vähimmäis
vaatimuksista aluksilla tapahtuvan sairaanhoidon parantamiseksi (EYVL L 113, 30.4.1992, s. 19).

Neuvoston päätös 98/171/EY, tehty 23  päivänä  helmikuuta 1998, analysointia, tutkimusta ja yhteistyötä koskevista yhteisön 
toimista työllisyyden ja työmarkkinoiden alalla (EYVL L 63, 4.3.1998, s. 26).

Neuvoston päätös 2000/750/EY, tehty 27 päivänä marraskuuta 2000, syrjinnän torjumista koskevan yhteisön toimintaohjel
man perustamisesta (vuosiksi 2001–2006) (EYVL L 303, 2.12.2000, s. 23).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o  50/2002/EY, tehty 7  päivänä  joulukuuta 2001, yhteisön toimintaohjelman 
perustamisesta sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaa koskevan jäsenvaltioiden yhteistyön edistämiseksi (EYVL  L  10, 12.1.2002, 
s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1145/2002/EY, tehty 10 päivänä kesäkuuta 2002, työllisyyden alalla toteutet
tavista yhteisön edistämistoimista (EYVL L 170, 29.6.2002, s. 1).

Neuvoston päätös, tehty 22 päivänä heinäkuuta 2003, työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antavan komitean perustami
sesta (EUVL C 218, 13.9.2003, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1554/2005/EY, tehty 7 päivänä syyskuuta 2005, naisten ja miesten tasa-arvoon 
liittyvää yhteisön strategiaa koskevan toimintaohjelman perustamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 2001/51/EY ja yhteisön 
toimintaohjelman perustamisesta miesten ja naisten tasa-arvon alalla toimivien eurooppalaisten järjestöjen toiminnan edistä
miseksi tehdyn päätöksen N:o 848/2004/EY muuttamisesta (EUVL L 255, 30.9.2005, s. 9).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1098/2008/EY, tehty 22 päivänä lokakuuta 2008, köyhyyden ja sosiaalisen syr
jäytymisen torjunnan Euroopan teemavuodesta (2010) (EUVL L 298, 7.11.2008, s. 20).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o  283/2010/EU, annettu 25  päivänä  maaliskuuta 2010, eurooppalaisen työlli
syyttä ja sosiaalista osallisuutta koskevan Progress-mikrorahoitusjärjestelyn perustamisesta (EUVL L 87, 7.4.2010, s. 1).

Viiteasiakirjat-säädökset

Euroopan hiili- ja teräsyhteisön korkean viranomaisen ja Kansainvälisen työjärjestön työturvallisuuden ja -hygienian kansain
välisen informaatiokeskuksen (CIS) vuonna 1959 tekemä yleissopimus.

Tehtävä, jota komissio toteuttaa Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 136, 137 ja 140 artiklassa (Euroopan unionin toi
minnasta tehdyn sopimuksen 151, 153 ja 156 artiklassa) sille suoraan annetun toimivallan perusteella.

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1957&mm=08&jj=31&type=A&nnn=028&pppp=0487&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1974&mm=07&jj=09&type=L&nnn=185&pppp=0015&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1974&mm=07&jj=09&type=L&nnn=185&pppp=0018&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1989&mm=06&jj=29&type=L&nnn=183&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1992&mm=04&jj=30&type=L&nnn=113&pppp=0019&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:063:0026:0026:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:303:0023:0023:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:010:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:010:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:170:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2003:218:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:255:0009:0009:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:298:0020:0020:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:087:0001:0001:FI:PDF
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04 03 77  Pilottihankkeet ja valmistelutoimet

04 03 77 02  Pilottihanke – Asumisturvan edistäminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 600 000 500 000 650 000 1 000 000,— 0,—

Selvitysosa

Entinen momentti 04 03 08

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

04 03 77 03  Pilottihanke – Lähetettyjen työntekijöiden työ- ja elinolot

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— p.m. — p.m. 0,— 388 573,38

Selvitysosa

Entinen momentti 04 03 09

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

04 03 77 04  Pilottihanke – Toimenpiteet työpaikkojen säilyttämiseksi

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— 65 000 — 200 000 0,— 395 663,32

Selvitysosa

Entinen momentti 04 03 10

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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OSASTO 04 — TYÖLLISYYS-, SOSIAALI- JA OSALLISUUSASIAT
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04 03 77 (jatkoa)

04 03 77 04 (jatkoa)
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Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

04 03 77 05  Pilottihanke – Työntekijöiden liikkuvuuden ja kotouttamisen edistäminen unionissa

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— 20 000 — 30 000 0,— 16 975,—

Selvitysosa

Entinen momentti 04 03 11

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

04 03 77 06  Pilottihanke: Viranomaisten, liikeyritysten ja voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kattava yhteistyö ihmisten integroimiseksi 
yhteiskuntaan ja työmarkkinoille

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— 350 000 — 800 000 0,— 535 057,37

Selvitysosa

Entinen momentti 04 03 12

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF


KOMISSIO
OSASTO 04 — TYÖLLISYYS-, SOSIAALI- JA OSALLISUUSASIAT

LUKU 04 03 — TYÖLLISYYS-, SOSIAALI- JA OSALLISUUSASIAT (jatkoa)

04 03 77 (jatkoa)
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04 03 77 07  Valmistelutoimi – Eka Eures-työpaikka

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 3 880 000 5 000 000 2 250 000 3 250 000,— 1 197 688,41

Selvitysosa

Entinen momentti 04 03 13

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta valmistelutoimen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Valmistelutoimen tarkoituksena on parantaa nuorten työllistymismahdollisuuksia ja edistää ja helpottaa heidän sijoittumistaan 
työmarkkinoille kaikissa jäsenvaltioissa. Eures-hakupalvelu välittää työhön sijoittumismahdollisuuksia kaikkialla unionissa. Tätä 
toimea olisi laajennettava, jotta helpotetaan myös oppisopimuskoulutuksessa olevien ja harjoittelijoiden ja työnantajien koh
dittamista, sillä näin tuetaan ratkaisevasti siirtymistä koulusta tai koulutuksesta työelämään. Yrityksiä ja erityisesti PK-yrityksiä 
kannustetaan ottamaan nuoria palvelukseen myös myöntämällä tätä varten taloudellista tukea.

Kohteena ovat

— alle 30-vuotiaat nuoret tutkinnosta ja työkokemuksesta riippumatta, koska ohjelmaa ei ole tarkoitettu yksinomaan työ
markkinoille ensi kertaa tulijoille, 

— kaikki laillisesti perustetut yritykset ja etenkin PK-yritykset, joille (etenkin pienille yrityksille) kansainvälisestä työhönotosta 
koituvia kustannuksia olisi voitava alentaa.

Tukikelpoiset työpaikat:

”Eka Eures-työpaikka” tarjoaa nuorille mahdollisuuksia oppisopimussuhteiseen työhön, ensimmäiseen työkokemukseen tai eri
tyisosaamista vaativaan työhön. Ohjelmasta ei voi palkata nuoria sijaisiksi tai epävarmoihin työsuhteisiin eikä missään tapauk
sessa työsuhteisiin, jotka ovat vastoin kansallista työlainsäädäntöä.

Saadakseen rahoitusta työpaikkojen on myös täytettävä seuraavat kriteerit:

— niiden on sijaittava Eures-verkostossa mukana olevassa maassa, joka ei ole sama kuin nuoren työnhakijan lähtömaa (raja
tylittävät työpaikat), 

— työsuhteen on oltava kestoltaan vähintään kuusi kuukautta.

Ohjelmasta katetaan seuraavat kustannukset:

— palvelukseen ottamisesta aiheutuvat kustannukset ja kohdejäsenvaltion Eures-verkoston jäsenen myöntämä 
palvelukseenottokorvaus, 

— työnantajalle maksettava taloudellinen tuki, joka kattaa liikkuvan työntekijän integrointikulut (perehdytyksen, kielikurssit, 
hallinnollisen tuen ym.) sen jälkeen, kun palvelukseenottomenettely päättyy, 

— työnhakijoiden matka- ja oleskelukustannukset ensimmäistä haastattelua varten sekä ulkomaille muutosta aiheutuvat 
kustannukset.

Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF


KOMISSIO
OSASTO 04 — TYÖLLISYYS-, SOSIAALI- JA OSALLISUUSASIAT

LUKU 04 03 — TYÖLLISYYS-, SOSIAALI- JA OSALLISUUSASIAT (jatkoa)

04 03 77 (jatkoa)
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04 03 77 08  Pilottihanke – Sosiaalinen yhteisvastuu ja sosiaalisen integraation edistäminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 600 000 p.m. 750 000 1 000 000,— 0,—

Selvitysosa

Entinen momentti 04 03 14

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

04 03 77 09  Valmistelutoimi – Lähetettyjen työntekijöiden ja siirtotyöläisten tiedotuskeskukset

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

1 000 000 600 000 500 000 250 000

Selvitysosa

Entinen momentti 04 03 16

Määräraha on tarkoitettu kattamaan edelleen toimet, joiden yleisinä tavoitteina on varmistaa siirtotyöläisten yhtäläinen kohtelu 
ja syrjimättömyys isäntämaan työmarkkinoilla sellaisten jäsenvaltioiden tiedotuskeskusten avulla, jotka antavat lähetetyille työn
tekijöille ja siirtotyöläisille tietoja, neuvoja ja tukea, myös oikeudellista tukea.

Valmistelutoimen tavoitteena on varmistaa siirtotyöläisten yhtäläinen kohtelu ja syrjimättömyys isäntämaan työmarkkinoilla sel
laisten jäsenvaltioiden tiedotuskeskusten avulla, jotka antavat siirtotyöläisille tietoja, neuvoja ja tukea, myös oikeudellista tukea.

Valmistelutoimi kytkeytyy tulevaan unionin aloitteeseen liikkumisen vapaudesta unionissa. Aloitteen tavoitteena on parantaa 
työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta unionin alueella 5 päivänä huhtikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU) N:o 492/2011 (EUVL L 141, 27.5.2011, s. 1) täytäntöönpanokelpoisuutta. Sillä pyritään poistamaan unio
nin työntekijöiden liikkuvuutta vaikeuttavia esteitä tehostamalla unionin lainsäädännössä myönnettyjen oikeuksien 
täytäntöönpanoa sekä tarjoamalla tietoa ja oikeudellista tukea muuttajille, jotka kohtaavat syrjintää kansallisuutensa perusteella. 
Valmistelutoimi jatkaa aiemman pilottihankkeen ”Lähetettyjen työntekijöiden työ- ja elinolot” (momentti 04 03 09) piirissä teh
tyä työtä.

Toimet:

— tutkimus, jossa tarkastellaan keskusten unionin laajuisen verkoston järjestämisen yksityiskohtia, 

— sidosryhmien konferenssi, 

— kahden tai kolmen pilottitoimen käynnistäminen, jotta voidaan testata keskusten verkostoa valituissa jäsenvaltioissa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:141:0001:0001:FI:PDF
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04 03 77 09 (jatkoa)

20.2.2014 FI Euroopan unionin virallinen lehti II/221

Tiedotuskeskukset voivat käyttää perustana ammattiyhdistysten vakiintuneita tiedotustoimia, ja niiden olisi komission 
avustuksella

— tuettava maahanmuuttajaryhmiä ja annettava niille tietoja työvoima-asioista ja ulkomaalaisten asemaan liittyvistä 
kysymyksistä, 

— tarjottava oikeudellisia palveluja maahanmuuttajille, jotka ovat saattaneet joutua hyväksikäytön ja häirinnän kohteeksi ja 
joilla on oikeus esittää vaateita tai tehdä muodollinen valitus voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti, 

— torjuttava työmarkkinoille ja yhteiskuntaan integroitumista haittaavaa syrjintää ja suvaitsemattomuutta, 

— tuettava laittomia työntekijöitä tarjoamalla oikeudellista apua työntekijöiden aseman laillistamiseksi ja heidän perusoikeuk
siensa puolustamiseksi, 

— päivitettävä ja tarjottava pysyvää oikeudellista tietoa, etenkin työoikeustapauksissa, jotta varmistetaan lähetettyjen työnte
kijöiden ja siirtotyöläisten oikeuksien täysimääräinen tunnustaminen, 

— tarjottava oikeudellista tukea seuraavissa tapauksissa: maasta karkottamista koskevat päätökset, laittomat maahanmuutta
jat, luvattomasti maahan saapuneet siirtotyöläiset, työ- ja oleskelulupien uusiminen, 

— kehitettävä toimia, joilla torjutaan laitonta työntekoa ja parannetaan työnantajien tietoisuutta laitonta työntekoa koske
vasta kysymyksestä, 

— kehitettävä työntekijäpulaa ja työhönottoa alkuperämaassa käsitteleviä kampanjoita, 

— suunniteltava tiedotuskampanjoita ja järjestettävä konferensseja, seminaareja jne., 

— edistettävä työvoimapalvelujen ja maahanmuuttoviranomaisten välistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa.

Valmistelutoimen tarkoituksena on tukea siirtotyöläisten sujuvaa integroitumista isäntämaan työmarkkinoille ja samalla auttaa 
heitä suojaamaan ja puolustamaan oikeuttaan yhdenvertaiseen kohteluun. Hallintoympäristön parantamiseksi valmistelutoimi 
edistää työvoimapalvelujen ja maahanmuuttoviranomaisten yhteistyötä komission ja jäsenvaltioiden tasolla.

Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

04 03 77 10  Pilottihanke – Toimet, joilla edistetään epävarmojen työpaikkojen muuttamista turvatuiksi työpaikoiksi

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. p.m. 450 000 569,77 710 938,44

Selvitysosa

Entinen momentti 04 04 08

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF


KOMISSIO
OSASTO 04 — TYÖLLISYYS-, SOSIAALI- JA OSALLISUUSASIAT

LUKU 04 03 — TYÖLLISYYS-, SOSIAALI- JA OSALLISUUSASIAT (jatkoa)
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Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

04 03 77 11  Pilottihanke – Ikääntyneiden kaltoinkohtelun ehkäiseminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. p.m. 300 000 0,— 538 210,04

Selvitysosa

Entinen momentti 04 04 11

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

04 03 77 12  Pilottihanke – Ikääntyneiden työntekijöiden työterveys ja -turvallisuus

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 200 000 p.m. 650 000 2 000 000,— 1 000 000,—

Selvitysosa

Entinen momentti 04 04 16

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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LUKU 04 03 — TYÖLLISYYS-, SOSIAALI- JA OSALLISUUSASIAT (jatkoa)
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04 03 77 13  Valmistelutoimi – Nuorten aktivointitoimenpiteet – Nuoret liikkeellä -aloitteen toteuttaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 2 000 000 2 000 000 2 000 000 4 000 000,— 0,—

Selvitysosa

Entinen momentti 04 04 17

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta valmistelutoimen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Nuorisotyöttömyys on suuri haaste Euroopassa. Unionissa on tällä hetkellä noin 5 500 000 työtöntä nuorta, yksi viidestä alle 
25-vuotiaasta on työttömänä ja  15  prosenttia päättää koulunkäynnin ilman loppututkintoa. Nuorten työllisyys heikkeni tun
tuvammin vuonna 2011, ja nuorten työttömyysaste on noussut edelleen vuonna 2012, jopa 45 prosenttiin joissakin jäsenval
tioissa. Tällä on vakavia taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia sekä yhteiskunnalle että yksittäisille henkilöille. Tutkimusten 
mukaan nuorina työttömiksi joutuneet henkilöt joutuvat todennäköisemmin myöhemmin elämässään pitkäaikaistyöttömiksi ja 
päätyvät todennäköisemmin epävarmoihin työsuhteisiin. Siksi onkin erittäin tärkeää, että jäsenvaltiot auttavat kaikkia työttö
miä nuoria saamaan työpaikan tai pääsemään koulutukseen riippumatta heidän koulutustasostaan. Eurooppa 2020 -strategiassa 
asetetaan jäsenvaltioille selkeäksi tavoitteeksi laskea koulunkäynnin keskeyttäneiden osuus 10 prosenttiin ja nostaa työllisyys
aste 75 prosenttiin, ja siinä käsitellään näitä ongelmia lippulaivahankkeessa ”Nuoret liikkeellä”, jossa jäsenvaltioita kehotetaan 
varmistamaan niin kutsuttu ”nuorisotakuu”, jolla taataan, että kaikilla nuorilla on paikka työelämässä, jatkokoulutuksessa tai 
aktivointitoimenpiteiden piirissä neljän kuukauden kuluessa koulun päättämisestä. Nuorisotakuu on tärkeä innovatiivinen rat
kaisu koulusta työelämään siirtymisen tukemiseen, kuten todetaan 20  päivänä  joulukuuta 2011 annetussa komission tiedon
annossa ”Mahdollisuuksia nuorille -aloite” (KOM(2011) 933 lopullinen).

Tätä taustaa vasten valmistelutoimen tavoitteet ovat seuraavat:

— toimi kohdistetaan nuoriin ja myös niihin nuoriin, jotka eivät ole koulutuksessa tai oppisopimuskoulutuksessa tai töissä 
(ns. NEET-nuoret), 

— tutkitaan, miten nuorisotakuu toimisi käytännössä jäsenvaltioissa, 

— otetaan käyttöön innovatiivisia toimia, jotka koskevat nuorten työttömien työllistymistä, sekä levitetään tätä tietoa kaik
kiin jäsenvaltioihin, 

— taataan, että nuorilla on paikka työelämässä, jatkokoulutuksessa tai aktivointitoimenpiteiden piirissä neljän kuukauden 
kuluessa työttömäksi jäämisestä.

Valmistelutoimi kattaisi näin ollen seuraavat toimenpiteet:

— tuetaan niissä jäsenvaltioissa, joissa on käytössä eurooppalaiseen nuorisotakuuseen verrattavissa oleva järjestely, toteutet
tavien nykyisten hankkeiden tutkimista ja kerätään niistä saatuja kokemuksia, 

— kerättyjen parhaiden käytäntöjen perusteella jäsenvaltioissa käynnistetään 2–3 pilottihanketta, joilla nuorisotakuu otetaan 
paikallisesti käyttöön. Tämä merkitsee sitä, että asianomaisia sidosryhmiä tuettaisiin paikallisesti nuorisotakuun toteutta
miseen liittyvän neuvonnan ja avun tarjoamisessa, 

— suunnitellaan paikallistasolla vaihtoehtoisia ohjelmia, joiden avulla koulunkäynnin keskeyttäneet voivat kehittää taitojaan, 
ja kiinnitetään tässä yhteydessä erityistä huomiota asianomaisten sidosryhmien (yritysten, koulujen ja nuorten hyvinvoin
tipalvelujen) verkostoitumiseen yhtenä tärkeänä toimenpiteenä nuorten työelämään pääsyn parantamiseksi, 

— hyödynnetään tätä kokemusta unionin tulevissa rahoitusjärjestelyissä, jotka koskevat nuoria ja työelämään pääsyä.
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Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

04 03 77 14  Valmistelutoimi – Yhteiskunnallisten yritysten ja nuorten yrittäjien sosiaalinen innovointi

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

1 000 000 650 000 1 000 000 500 000

Selvitysosa

Entinen momentti 04 04 18

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta valmistelutoimen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Tämän valmistelutoimen taustalla on sosiaalisen innovoinnin merkitys ja yhteiskunnallisten yritysten synty. Yhdessä nämä ovat 
muutosvoimia, jotka toimivat elinkelpoisten liiketoimintamallien pohjalta ja edistävät osallistavaa, sosiaalisesti oikeudenmukai
sempaa ja ympäristön kannalta kestävää kasvua. Ne myös luovat uusia työpaikkoja toiminnoilla, jotka täyttävät sosiaalisia tar
peita kestävän ja osallistavan kehityksen puitteissa. Tämän valmistelutoimen tavoitteena on selvittää, kehittää, edistää ja levittää 
kansallisten, alueellisten ja paikallisten hallintoelinten sekä rahoituksen välittäjien hyviä käytäntöjä, jotka liittyvät nuorten tai 
yhteiskunnallisten yrittäjien avustamiseen korkean nuorisotyöttömyyden vallitessa. Valmistelutoimi edistää nuorten yrittäjyy
den ja yhteiskunnallisen yrittäjyyden mahdollisuuksien hyödyntämistä, jota korostetaan myös vuotuisessa kasvuselvityk
sessä 2012 ja 18 päivänä huhtikuuta 2012 annetussa komission tiedonannossa ”Tavoitteena työllistävä elpyminen” (COM(2012) 
173). Tavoitteena on parantaa taloudellista ja sosiaalista tilannetta paikallistasolla. Valmistelutoimessa aiotaan esittää tapoja, 
joilla nuorten yrittäjyyden ja yhteiskunnallisen yrittäjyyden tuki voidaan tehokkaimmin sisällyttää alue- ja kaupunkikehitysstra
tegioihin ja paikallisiin kehittämisstrategioihin. Erityisenä painopisteenä on, miten unionin rahoitusvälineitä ja erityisesti raken
nerahastoja voitaisiin hyödyntää kautena 2014–2020.

Tärkeintä on työskennellä yhdessä potentiaalisten rahoittajien (erityisesti rakennerahasto-ohjelmien ja varsinkin ESR:sta rahoi
tettujen ohjelmien hallintoviranomaisten) kanssa sekä rahoituksen välittäjien, muun muassa EIP-ryhmän, kanssa muutamilla 
pilottialueilla. Tämä auttaa kehittämään ja ottamaan käyttöön oman pääoman ehtoista rahoitusta tai välirahoitusta tarjoavia 
toteutettavissa olevia, soveliaita ja luotettavia järjestelmiä tai rahastoja (muun muassa hyväntekeväisyystarkoituksiin tapahtuva 
pääomasijoittaminen). Näiden avulla voidaan tukea rakenteita, jotka tarjoavat liiketoiminnan kehittämispalveluja ja verkosto
palveluja, jotta voidaan edistää ja helpottaa yhteiskunnallisissa yrityksissä orastavaa kehitystä ja kasvua. Toimiin voi sisältyä 
toteutettavuustutkimuksia, vastavuoroista oppimista, hyvien käytäntöjen levittämistä ja tarvittaessa kohdennettua apua kansal
lisille tai alueviranomaisille. Näissä toimissa voidaan soveltuvin osin hyödyntää alueviranomaisten ja rahoituksen välittäjien val
miuksien lisäämiseen ja vastavuoroiseen oppimiseen liittyvien aiempien toimien, kuten Jessica-verkostofoorumin

(1)  Oppimisfoorumi, joka auttaa kansallisia ja alueviranomaisia ja rahoituksen välittäjiä kehittämään kestävää kaupunkikehitystä edistäviä takaisin mak
settavan tuen järjestelmiä rakennerahastojen puitteissa (http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/instruments/jessica_network_en.cfm).

. Näiden 
opetuspilottien tulokset auttavat asiaankuuluvien Eurooppa 2020 -lippulaiva-aloitteiden

(2)  Erityisesti Nuoret liikkeellä, Uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelma, Innovaatiounioni ja Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan euroop
palainen foorumi.

 toteuttamisessa ja valmistelevat maa
perää ESR:n ja muiden unionin rahastojen vaikuttavalle käytölle vuoden 2014 jälkeen.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

04 03 77 15  Pilottihanke – Eurooppalaisen työttömyysvakuutus- tai työttömyysetuusjärjestelmän toteutettavuus ja lisäarvo

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

2 000 000 1 000 000

Selvitysosa

Tämän pilottihankkeen tarkoituksena on arvioida, voitaisiinko ottaa käyttöön esimerkiksi vähimmäistyöttömyyskorvauksen 
muodossa toteutettava eurooppalainen työttömyysvakuutus- tai työttömyysetuusjärjestelmä ja tuottaisiko se lisäarvoa. Lopul
lisena tavoitteena olisi pohjustaa tämän ajatuksen konkreettista toteuttamista keskeisenä osana talous- ja rahaliiton sosiaalista 
ulottuvuutta.

Määrärahalla rahoitetaan seuraavia toimia/toimenpiteitä:

— kolmiosainen yksityiskohtainen selvitys eurooppalaisen vakuutusjärjestelmän vaihtoehdoista, toteuttavuudesta ja lisäar
vosta. Ensinnäkin selvityksessä tarkastellaan järjestelmän soveltamisalaan ja sisältöön liittyviä erilaisia mahdollisia vaihto
ehtoja, kuten vähimmäistyöttömyyskorvaus. Toiseksi selvityksessä testataan niiden toteutettavuutta ottaen huomioon eri 
jäsenvaltioiden erilaiset käytännöt sekä työehtosopimukset ja lainsäädännöt. Kolmanneksi selvityksessä olisi arvioitava nii
den eurooppalaista lisäarvoa ja erityisesti sitä, miten tällainen järjestelmä voisi mahdollistaa talouskasvun, ehkäistä köy
hyyttä ja tarjota ihmisille mahdollisuuden elää ihmisarvoista elämää, osallistua täysipainoisesti yhteiskunnan toimintaan ja 
edistyä työpaikan löytämisessä sekä toimia automaattisena talouden vakauttajana. 

— sellaisen verkoston perustaminen, jolla helpotetaan kansallisia työttömyysvakuutusjärjestelmiä koskevien parhaiden käy
täntöjen vaihtoa jäsenvaltioiden, paikallis- ja aluehallinnon yksiköiden, ammattiliittojen ja toimialajärjestöjen välillä. Kerät
tyjen ja vaihdettujen tietojen avulla voidaan myös helpottaa selvityksen tekemistä. 

— hankkeen päätteeksi järjestettävä korkean tason konferenssi, jossa tiedotetaan ja keskustellaan selvityksen tuloksista.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta
25  päivänä  kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 (EYVL  L  248, 16.9.2002, s.  1) 
49 artiklan 6 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:248:0001:0001:FI:PDF
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04 03 77 16  Valmistelutoimi – Mikroluotot nuorisotyöttömyyden torjumiseksi

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

2 000 000 1 000 000

Selvitysosa

Tällä hetkellä ei ole mikrorahoitusjärjestelyä, jolla torjuttaisiin erityisesti nuorisotyöttömyyttä. Valmistelutoimi olisi perustet
tava Euroopan investointirahaston alaisuuteen.

Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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LUKU  04 04  — EUROOPAN GLOBALISAATIORAHASTO

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
Maksut

2012/2014
Maksusitou

mukset Maksut Maksusitou
mukset Maksut Maksusitou

mukset Maksut

04 04 EUROOPAN GLOBALISAATIO
RAHASTO

04 04 01 Euroopan globalisaatiorahasto 9 p.m. 50 000 000 —

04 04 51 Euroopan globalisaatiorahaston 
toimien loppuun saattaminen 
(2007–2013) 9 p.m. p.m. p.m. 45 338 161 82 837 992,— 82 837 992,— —

Luku 04 04 – Yhteensä p.m. 50 000 000 p.m. 45 338 161 82 837 992,— 82 837 992,— 165,68

04 04 01  Euroopan globalisaatiorahasto

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 50 000 000

Selvitysosa

Uusi momentti

Määräraha on tarkoitettu kattamaan EGR, jotta unioni voi tarjota väliaikaista ja kohdennettua tukea globalisaatiosta johtuvien 
maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten, maatalouteen vaikuttavien kauppasopimusten tai odottamattoman 
kriisin vuoksi vähennetyille työntekijöille sekä tukea heidän nopeaa integroitumistaan takaisin vakinaiseen työsuhteeseen.

EGR:n toimien olisi täydennettävä ESR:n toimia. Näiden rahastojen myöntämä rahoitus ei saa olla päällekkäistä ja EGR:stä tuettu 
koulutus tai siirtymätoimenpiteet on suunniteltava alan tai markkinoiden vaatimusten mukaan lisäarvon saamiseksi.

Säännöt määrärahojen ottamiseksi tähän varaukseen ja varojen käyttöön ottamiseksi on vahvistettu talousarviota koskevasta 
kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan par
lamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdassa (EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1).

Viiteasiakirjat-säädökset

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välinen toimielinten sopimus, tehty 2 päivänä joulukuuta 2013, talousarviota 
koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1309/2013, annettu 17  päivänä  joulukuuta 2013, Euroopan globalisaa
tiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855) ja erityisesti sen 
1 artikla.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:373:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:373:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0855:0855:FI:PDF
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04 04 51  Euroopan globalisaatiorahaston toimien loppuun saattaminen (2007–2013)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. p.m. 45 338 161 82 837 992,— 82 837 992,—

Selvitysosa

Entinen momentti 04 05 01

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ennen 31 päivää joulukuuta 2013 jätettyjen hakemusten osalta EGR, jotta unioni voi tar
jota väliaikaista ja kohdennettua tukea globalisaatiosta johtuvien maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten 
vuoksi työttömiksi jääneille työntekijöille, kun tällaisilla työpaikkojen menetyksillä on huomattavan haitallinen vaikutus alu
eelliseen tai paikalliseen talouteen. Ennen 31 päivää  joulukuuta 2011 jätettyjen hakemusten osalta määrärahaa voidaan myös 
käyttää tuen tarjoamiseen maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin takia työttömiksi jääneille työntekijöille.

EGR:n toimien olisi täydennettävä ESR:n toimia. Näiden rahastojen myöntämä rahoitus ei saa olla päällekkäistä.

Säännöt määrärahojen ottamiseksi tähän varaukseen ja EGR:n käyttöön ottamiseksi on vahvistettu 17 päivänä toukokuuta 2006 
tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 28 kohdassa sekä asetuksen (EY) N:o 1927/2006 12 artiklassa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY)  N:o  1927/2006, annettu 20  päivänä  joulukuuta 2006, Euroopan globalisaa
tiorahaston perustamisesta (EUVL L 406, 30.12.2006, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 546/2009, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009, Euroopan globalisaatio
rahaston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1927/2006 muuttamisesta (EUVL L 167, 29.6.2009, s. 26).

Viiteasiakirjat-säädökset

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välinen toimielinten sopimus, tehty 17  päivänä  toukokuuta 2006, talousar
viota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta (EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:406:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:167:0026:0026:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:139:0001:0001:FI:PDF
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LUKU  04 05  — LIITTYMISTÄ VALMISTELEVA TUKIVÄLINE — TYÖLLISYYS, SOSIAALIPOLITIIKKA JA HENKILÖRESURSSIEN 
KEHITTÄMINEN

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012
%

Maksut
2012/2014Maksusitou

mukset Maksut Maksusitou
mukset Maksut Maksusitou

mukset Maksut

04 05 LIITTYMISTÄ VALMISTE
LEVA TUKIVÄLINE – TYÖL
LISYYS, 
SOSIAALIPOLITIIKKA JA 
HENKILÖRESURSSIEN 
KEHITTÄMINEN

04 05 01 Tuki Albanialle, Bosnia ja 
Hertsegovinalle, Kosovolle, 
Montenegrolle, Serbialle ja 
entiselle Jugoslavian tasa
vallalle Makedonialle

04 05 01 01 Tuki poliittisille uudistuksille 
ja asteittaiselle mukautumi
selle unionin säännöstöön 
sen hyväksymistä, täytän
töönpanoa ja täytäntöönpa
non valvontaa varten 4 p.m. p.m. —

04 05 01 02 Tuki taloudelliselle, sosiaali
selle ja alueelliselle kehityk
selle 4 p.m. p.m. —

Momentti 04 05 01 – 
Välisumma p.m. p.m. —

04 05 02 Tuki Islannille

04 05 02 01 Tuki poliittisille uudistuksille 
ja asteittaiselle 
mukautumiselle unionin 
säännöstöön sen 
hyväksymistä, 
täytäntöönpanoa ja 
täytäntöönpanon valvontaa 
varten 4 p.m. p.m. —

04 05 02 02 Tuki taloudelliselle, 
sosiaaliselle ja alueelliselle 
kehitykselle 4 p.m. p.m. —

Momentti 04 05 02 – 
Välisumma p.m. p.m. —

04 05 03 Tuki Turkille

04 05 03 01 Tuki poliittisille uudistuksille 
ja asteittaiselle 
mukautumiselle unionin 
säännöstöön sen 
hyväksymistä, 
täytäntöönpanoa ja 
täytäntöönpanon valvontaa 
varten 4 p.m. p.m. —

04 05 03 02 Tuki taloudelliselle, 
sosiaaliselle ja alueelliselle 
kehitykselle 4 p.m. p.m. —

Momentti 04 05 03 – 
Välisumma p.m. p.m. —
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LUKU 04 05 — LIITTYMISTÄ VALMISTELEVA TUKIVÄLINE — TYÖLLISYYS, SOSIAALIPOLITIIKKA JA HENKILÖRESURSSIEN
KEHITTÄMINEN (jatkoa)

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
Maksut

2012/2014
Maksusitou-

mukset Maksut Maksusitou-
mukset Maksut Maksusitou-

mukset Maksut
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04 05 51 Ennen vuotta 2014 aloitet
tujen toimien loppuun saat
taminen – Liittymistä 
valmisteleva tukiväline 
(IPA) – Henkilövoimavaro
jen kehittäminen 4 p.m. 69 900 164 113 157 077 65 152 574 112 150 000,— 58 479 061,11 83,66

Luku 04 05 – Yhteensä p.m. 69 900 164 113 157 077 65 152 574 112 150 000,— 58 479 061,11 83,66

04 05 01  Tuki Albanialle, Bosnia ja Hertsegovinalle, Kosovolle, Montenegrolle, Serbialle ja entiselle Jugoslavian tasavallalle 
Makedonialle

04 05 01 01  Tuki poliittisille uudistuksille ja asteittaiselle mukautumiselle unionin säännöstöön sen hyväksymistä, täytäntöönpanoa ja täy
täntöönpanon valvontaa varten

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m.

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Määräraha on liittymistä valmistelevan IPA II -tukivälineen puitteissa suunnattu seuraaviin erityistavoitteisiin Länsi-Balkanilla:

— tuetaan poliittisia uudistuksia, 

— vahvistetaan edunsaajamaiden valmiuksia täyttää jäsenyysvelvoitteet tukemalla asteittaista mukautumista unionin säännös
töön, rakenne-, koheesio-, maatalous- ja maaseudun kehittämisrahastoihin ja unionin eri politiikan aloihin niiden hyväk
symistä, täytäntöönpanoa ja täytäntöönpanon valvontaa varten.

Määrärahoiksi voidaan ottaa tulot, jotka mahdollisesti saadaan jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden, molemmissa tapauksissa 
niiden valtiolliset elimet, yhteisöt ja luonnolliset henkilöt mukaan luettuina, rahoitusosuuksista, joilla nämä osallistuvat eräiden 
unionin rahoittamien ja komission niiden puolesta hallinnoimien ulkomaanavun hankkeiden tai ohjelmien rahoittamiseen. Täl
laiset tulotaulukon momentille 6 3 3 otetut rahoitusosuudet ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tar
koitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Hallinnollisten tukimenojen budjettikohtaan otettavat määrät määräytyvät 
kustakin ohjelmasta tehdyn rahoitussopimuksen perusteella eivätkä saa keskimäärin ylittää 4:ää prosenttia kuhunkin lukuun ote
tuista ohjelman rahoitusosuuksista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta varainhoitoasetuksen 187 artiklan 7 kohdan soveltamista.

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 7 päivänä joulukuuta 2011 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi liittymistä valmistele
vasta tukivälineestä (IPA II) (KOM(2011) 838) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan a ja c alakohta.



KOMISSIO
OSASTO 04 — TYÖLLISYYS-, SOSIAALI- JA OSALLISUUSASIAT

LUKU 04 05 — LIITTYMISTÄ VALMISTELEVA TUKIVÄLINE — TYÖLLISYYS, SOSIAALIPOLITIIKKA JA HENKILÖRESURSSIEN
KEHITTÄMINEN (jatkoa)

04 05 01 (jatkoa)
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04 05 01 02  Tuki taloudelliselle, sosiaaliselle ja alueelliselle kehitykselle

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m.

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Määräraha on liittymistä valmistelevan IPA II -tukivälineen puitteissa suunnattu Länsi-Balkanilla erityistavoitteeseen, jonka 
mukaan tuetaan taloudellista, sosiaalista ja alueellista kehitystä älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun aikaansaamiseksi.

Määrärahoiksi voidaan ottaa tulot, jotka mahdollisesti saadaan jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden, molemmissa tapauksissa 
niiden valtiolliset elimet, yhteisöt ja luonnolliset henkilöt mukaan luettuina, rahoitusosuuksista, joilla nämä osallistuvat eräiden 
unionin rahoittamien ja komission niiden puolesta hallinnoimien ulkomaanavun hankkeiden tai ohjelmien rahoittamiseen. Täl
laiset tulotaulukon momentille 6 3 3 otetut rahoitusosuudet ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tar
koitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Hallinnollisten tukimenojen budjettikohtaan otettavat määrät määräytyvät 
kustakin ohjelmasta tehdyn rahoitussopimuksen perusteella eivätkä saa keskimäärin ylittää 4:ää prosenttia kuhunkin lukuun ote
tuista ohjelman rahoitusosuuksista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta varainhoitoasetuksen 187 artiklan 7 kohdan soveltamista.

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 7 päivänä joulukuuta 2011 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi liittymistä valmistele
vasta tukivälineestä (IPA II) (KOM(2011) 838) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan b alakohta.

04 05 02  Tuki Islannille

04 05 02 01  Tuki poliittisille uudistuksille ja asteittaiselle mukautumiselle unionin säännöstöön sen hyväksymistä, täytäntöönpanoa ja täy
täntöönpanon valvontaa varten

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m.

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Määräraha on liittymistä valmistelevan IPA II -tukivälineen puitteissa suunnattu seuraaviin erityistavoitteisiin Islannissa:

— tuetaan poliittisia uudistuksia, 

— vahvistetaan edunsaajamaan valmiuksia täyttää jäsenyysvelvoitteet tukemalla asteittaista mukautumista unionin säännös
töön, rakenne-, koheesio-, maatalous- ja maaseudun kehittämisrahastoihin ja unionin eri politiikan aloihin niiden hyväk
symistä, täytäntöönpanoa ja täytäntöönpanon valvontaa varten.



KOMISSIO
OSASTO 04 — TYÖLLISYYS-, SOSIAALI- JA OSALLISUUSASIAT

LUKU 04 05 — LIITTYMISTÄ VALMISTELEVA TUKIVÄLINE — TYÖLLISYYS, SOSIAALIPOLITIIKKA JA HENKILÖRESURSSIEN
KEHITTÄMINEN (jatkoa)

04 05 02 (jatkoa)

04 05 02 01 (jatkoa)
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Määrärahoiksi voidaan ottaa tulot, jotka mahdollisesti saadaan jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden, molemmissa tapauksissa 
niiden valtiolliset elimet, yhteisöt ja luonnolliset henkilöt mukaan luettuina, rahoitusosuuksista, joilla nämä osallistuvat eräiden 
unionin rahoittamien ja komission niiden puolesta hallinnoimien ulkomaanavun hankkeiden tai ohjelmien rahoittamiseen. Täl
laiset tulotaulukon momentille 6 3 3 otetut rahoitusosuudet ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tar
koitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Hallinnollisten tukimenojen budjettikohtaan otettavat määrät määräytyvät 
kustakin ohjelmasta tehdyn rahoitussopimuksen perusteella eivätkä saa keskimäärin ylittää 4:ää prosenttia kuhunkin lukuun ote
tuista ohjelman rahoitusosuuksista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta varainhoitoasetuksen 187 artiklan 7 kohdan soveltamista.

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 7 päivänä joulukuuta 2011 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi liittymistä valmistele
vasta tukivälineestä (IPA II) (KOM(2011) 838) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan a ja c alakohta.

04 05 02 02  Tuki taloudelliselle, sosiaaliselle ja alueelliselle kehitykselle

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m.

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Määräraha on liittymistä valmistelevan IPA II -tukivälineen puitteissa suunnattu Islannissa erityistavoitteeseen, jonka mukaan 
tuetaan taloudellista, sosiaalista ja alueellista kehitystä älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun aikaansaamiseksi.

Määrärahoiksi voidaan ottaa tulot, jotka mahdollisesti saadaan jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden, molemmissa tapauksissa 
niiden valtiolliset elimet, yhteisöt ja luonnolliset henkilöt mukaan luettuina, rahoitusosuuksista, joilla nämä osallistuvat eräiden 
unionin rahoittamien ja komission niiden puolesta hallinnoimien ulkomaanavun hankkeiden tai ohjelmien rahoittamiseen. Täl
laiset tulotaulukon momentille 6 3 3 otetut rahoitusosuudet ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tar
koitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Hallinnollisten tukimenojen budjettikohtaan otettavat määrät määräytyvät 
kustakin ohjelmasta tehdyn rahoitussopimuksen perusteella eivätkä saa keskimäärin ylittää 4:ää prosenttia kuhunkin lukuun ote
tuista ohjelman rahoitusosuuksista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta varainhoitoasetuksen 187 artiklan 7 kohdan soveltamista.

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 7 päivänä joulukuuta 2011 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi liittymistä valmistele
vasta tukivälineestä (IPA II) (KOM(2011) 838) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan b alakohta.



KOMISSIO
OSASTO 04 — TYÖLLISYYS-, SOSIAALI- JA OSALLISUUSASIAT

LUKU 04 05 — LIITTYMISTÄ VALMISTELEVA TUKIVÄLINE — TYÖLLISYYS, SOSIAALIPOLITIIKKA JA HENKILÖRESURSSIEN
KEHITTÄMINEN (jatkoa)
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04 05 03  Tuki Turkille

04 05 03 01  Tuki poliittisille uudistuksille ja asteittaiselle mukautumiselle unionin säännöstöön sen hyväksymistä, täytäntöönpanoa ja täy
täntöönpanon valvontaa varten

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m.

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Määräraha on liittymistä valmistelevan IPA II -tukivälineen puitteissa suunnattu seuraaviin erityistavoitteisiin Turkissa:

— tuetaan poliittisia uudistuksia, 

— vahvistetaan edunsaajamaan valmiuksia täyttää jäsenyysvelvoitteet tukemalla asteittaista mukautumista unionin säännös
töön, rakenne-, koheesio-, maatalous- ja maaseudun kehittämisrahastoihin ja unionin eri politiikan aloihin niiden hyväk
symistä, täytäntöönpanoa ja täytäntöönpanon valvontaa varten.

Määrärahoiksi voidaan ottaa tulot, jotka mahdollisesti saadaan jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden, molemmissa tapauksissa 
niiden valtiolliset elimet, yhteisöt ja luonnolliset henkilöt mukaan luettuina, rahoitusosuuksista, joilla nämä osallistuvat eräiden 
unionin rahoittamien ja komission niiden puolesta hallinnoimien ulkomaanavun hankkeiden tai ohjelmien rahoittamiseen. Täl
laiset tulotaulukon momentille 6 3 3 otetut rahoitusosuudet ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tar
koitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Hallinnollisten tukimenojen budjettikohtaan otettavat määrät määräytyvät 
kustakin ohjelmasta tehdyn rahoitussopimuksen perusteella eivätkä saa keskimäärin ylittää 4:ää prosenttia kuhunkin lukuun ote
tuista ohjelman rahoitusosuuksista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta varainhoitoasetuksen 187 artiklan 7 kohdan soveltamista.

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 7 päivänä joulukuuta 2011 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi liittymistä valmistele
vasta tukivälineestä (IPA II) (KOM(2011) 838) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan a ja c alakohta.

04 05 03 02  Tuki taloudelliselle, sosiaaliselle ja alueelliselle kehitykselle

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m.

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Määräraha on liittymistä valmistelevan IPA II -tukivälineen puitteissa suunnattu Turkissa erityistavoitteeseen, jonka mukaan 
tuetaan taloudellista, sosiaalista ja alueellista kehitystä älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun aikaansaamiseksi.



KOMISSIO
OSASTO 04 — TYÖLLISYYS-, SOSIAALI- JA OSALLISUUSASIAT

LUKU 04 05 — LIITTYMISTÄ VALMISTELEVA TUKIVÄLINE — TYÖLLISYYS, SOSIAALIPOLITIIKKA JA HENKILÖRESURSSIEN
KEHITTÄMINEN (jatkoa)

04 05 03 (jatkoa)

04 05 03 02 (jatkoa)
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Määrärahoiksi voidaan ottaa tulot, jotka mahdollisesti saadaan jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden, molemmissa tapauksissa 
niiden valtiolliset elimet, yhteisöt ja luonnolliset henkilöt mukaan luettuina, rahoitusosuuksista, joilla nämä osallistuvat eräiden 
unionin rahoittamien ja komission niiden puolesta hallinnoimien ulkomaanavun hankkeiden tai ohjelmien rahoittamiseen. Täl
laiset tulotaulukon momentille 6 3 3 otetut rahoitusosuudet ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tar
koitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Hallinnollisten tukimenojen budjettikohtaan otettavat määrät määräytyvät 
kustakin ohjelmasta tehdyn rahoitussopimuksen perusteella eivätkä saa keskimäärin ylittää 4:ää prosenttia kuhunkin lukuun ote
tuista ohjelman rahoitusosuuksista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta varainhoitoasetuksen 187 artiklan 7 kohdan soveltamista.

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 7 päivänä joulukuuta 2011 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi liittymistä valmistele
vasta tukivälineestä (IPA II) (KOM(2011) 838) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan b alakohta.

04 05 51  Ennen vuotta 2014 aloitettujen toimien loppuun saattaminen – Liittymistä valmisteleva tukiväline (IPA) – Henkilövoima
varojen kehittäminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 69 900 164 113 157 077 65 152 574 112 150 000,— 58 479 061,11

Selvitysosa

Entinen momentti 04 06 01 (osittain)

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ennen vuotta 2014 tehtyjen sitoumusten maksattaminen.

Asetuksen (EY)  N:o  1083/2006, sellaisena kuin se on muutettuna Kroatian tasavallan liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn 
sopimuksen liitteessä 3 olevalla 7 kohdalla (EUVL L 112, 24.4.2012), 105 a artiklan 1 kohdan mukaan ohjelmat ja suurhank
keet, jotka on Kroatian liittymispäivänä hyväksytty asetuksen (EY) N:o 1085/2006 nojalla ja joiden täytäntöönpano ei ole päät
tynyt mainittuun päivään mennessä, katsotaan komission hyväksymiksi asetuksen (EY) N:o 1083/2006 nojalla, lukuun ottamatta 
ohjelmia, jotka on hyväksytty asetuksen (EY) N:o 1085/2006 3 artiklan 1 kohdan a ja e alakohdassa tarkoitettujen osa-alueiden 
nojalla.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY)  N:o  1085/2006, annettu 17  päivänä  heinäkuuta 2006, liittymistä valmistelevasta tukivälineestä 
(EUVL L 210, 31.7.2006, s. 82).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:112:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0082:0082:FI:PDF
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LUKU  04 06  — VÄHÄVARAISIMMILLE SUUNNATUN EUROOPPALAISEN AVUN RAHASTO

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
Maksut

2012/2014
Maksusitou

mukset Maksut Maksusitou
mukset Maksut Maksusitou

mukset Maksut

04 06 VÄHÄVARAISIMMILLE SUUN
NATUN EUROOPPALAISEN 
AVUN RAHASTO

04 06 01 Sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 
edistäminen ja köyhyyden 
pahimpien muotojen lieventämi
nen unionissa 1.2 500 000 000 306 000 000 —

04 06 02 Tekninen tuki 1.2 1 280 000 1 280 000 —

Luku 04 06 – Yhteensä 501 280 000 307 280 000 —

Selvitysosa

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 174 artiklassa vahvistetaan unionin taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden tavoite, ja 175 artiklassa täsmennetään rakennerahastojen rooli tämän tavoitteen saavuttamisessa ja mää
rätään rakennerahastojen ulkopuolisista erityistoimista.

Varainhoitoasetuksen 80 artiklassa säädetään rahoitusoikaisuista, joita tehdään, kun menot ovat toteutuneet sovellettavan oikeu
den vastaisesti.

Asiakirjassa COM(2012) 617 final ehdotetun, vähävaraisimmille suunnattua eurooppalaisen avun rahastoa koskevan asetuksen 
53 ja 54 artiklassa säädetään komission tekemien rahoitusoikaisujen perusteista ja vahvistetaan vähävaraisimmille suunnatun 
eurooppalaisen avun rahastoon sovellettavat rahoitusoikaisusäännöt.

Tämän perusteella tehdyistä rahoitusoikaisuista saatavat tulot otetaan tulotaulukon alamomentille  6  5  0  0, ja ne ovat varain
hoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja.

Varainhoitoasetuksen 177  artiklassa säädetään tietyn toimenpiteen yhteydessä suoritettujen ennakkomaksujen täydellisen tai 
osittaisen palauttamisen edellytyksistä.

Ehdotetun asetuksen 41 artiklassa säädetään ennakkomaksujen palautusta koskevista erityissäännöistä, joita sovelletaan vähä
varaisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastoon.

Palautetut ennakkomaksut ovat varainhoitoasetuksen 21  artiklan  4  kohdan mukaisia sisäisiä käyttötarkoitukseensa sidottuja 
tuloja, jotka otetaan alamomentille 6 1 5 0 tai 6 1 5 7.

Oikeusperusta

Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus ja erityisesti sen 174 ja 175 artikla.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012 unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varain
hoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta (EUVL  L  298, 26.10.2012, s.  1) ja eri
tyisesti sen 21 artiklan 3 ja 4 kohta, 80 ja 177 artikla.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitys
rahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri-
ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, kohee
siorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320).

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 24  päivänä  lokakuuta 2012 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vähävaraisimmille 
suunnatun eurooppalaisen avun rahastosta (COM(2012) 617).

Helmikuun 7 ja 8 päivänä helmikuuta 2013 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0320:FI:PDF
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04 06 01  Sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistäminen ja köyhyyden pahimpien muotojen lieventäminen unionissa

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

500 000 000 306 000 000

Selvitysosa

Uusi momentti

Vähävaraisimmille suunnattu eurooppalaisen avun rahasto korvaa vähävaraisimmille suunnatun EU:n elintarvikejakeluohjel
man, jonka toiminta päättyi vuoden 2013 lopussa.

Rahaston avulla edistetään sosiaalista yhteenkuuluvuutta, tehostetaan sosiaalista osallisuutta ja torjutaan köyhyyttä unionissa 
myötävaikuttamalla siihen, että Eurooppa 2020 -strategian mukainen tavoite vähentää vähintään 20 miljoonalla köyhyyden tai 
sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa olevien ihmisten määrää saavutetaan Euroopan sosiaalirahastoa täydentäen. Rahastolla edis
tetään erityistavoitetta, joka koskee köyhyyden pahimpien muotojen ja erityisesti ruokaköyhyyden lieventämistä ja poistamista 
tarjoamalla vähävaraisimmille muuta tukea kuin rahoitustukea.

Rahastolla pyritään osaltaan ruokaköyhyyden kestävään poistamiseen ja tarjoamaan vähävaraisimmille mahdollisuus ihmisar
voiseen elämään. Tämän tavoitteen ja rahaston rakenteellisen vaikutuksen saavuttamista mitataan laadullisella ja määrällisellä 
arvioinnilla.

Rahaston on määrä täydentää kansallisia strategioita. Sen avulla ei ole tarkoitus korvata tai vähentää köyhyyden poistamista ja 
sosiaalista osallisuutta koskevia kestäviä kansallisia ohjelmia, joista jäsenvaltiot ovat edelleen vastuussa.

Sen jälkeen kun päästiin poliittiseen sopimukseen monivuotista rahoituskehystä vuosiksi 2014–2020 koskevasta, 2 päivänä jou
lukuuta 2013 annetusta neuvoston asetuksesta (EU, Euratom) N:o 1311/2013 (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884), sovittiin, että 
tämän ohjelman määrärahoja lisätään enintään yhdellä miljardilla eurolla (jo sovitun 2,5 miljardin lisäksi) kaudella 2014–2020 
niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka haluavat käyttää tätä lisäystä.

Vuoden 2014 talousarvioon otetut määrärahat heijastavat tätä poliittista sopimusta. Sovitut määrät ovat vuoden 2011 hintoja.

Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat siirtymäsäännöksin, että tukikelpoiset toimet voivat käynnistyä 1 päivänä tammikuuta 2014 
vaikka toimenpideohjelmia ei ole vielä esitetty.

Osa määrärahasta on tarkoitus käyttää Confederation of European Senior Expert Services -liiton (CESES) ja sen jäsenyhdistysten 
toteuttamiin toimiin, joihin kuuluu tekninen apu, neuvontapalvelut ja koulutus valituissa julkisen ja yksityisen sektorin yrityk
sissä ja laitoksissa. Tämän aikaansaamiseksi unionin tulojen ja menojen hyväksyjiä kannustetaan hyödyntämään kaikkia varain
hoitoasetuksen tarjoamia mahdollisuuksia erityisesti ottamalla huomioon CESES-liiton luontaissuorituksien muodossa antaman 
panoksen unionin hankkeisiin.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitys
rahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri-
ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, kohee
siorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320).

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 24  päivänä  lokakuuta 2012 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vähävaraisimmille 
suunnatun eurooppalaisen avun rahastosta (COM(2012) 617) ja erityisesti sen 3 artikla.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0884:0884:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0320:FI:PDF
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04 06 02  Tekninen tuki

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

1 280 000 1 280 000

Selvitysosa

Uusi momentti

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ehdotetun asetuksen 25 artiklassa säädetty tekninen tuki.

Tekninen tuki voi kattaa valmistelua, seurantaa, hallinnollista tukea, tarkastuksia, tiedottamista, valvontaa ja arviointia koskevia 
toimenpiteitä.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitys
rahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri-
ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, kohee
siorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320).

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 24  päivänä  lokakuuta 2012 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vähävaraisimmille 
suunnatun eurooppalaisen avun rahastosta (COM(2012) 617).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0320:FI:PDF
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Yhteenveto määrärahoista (2014 ja 2013) sekä toteutuksesta (2012)

Osasto
Luku Nimike

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitou-
mukset Maksut Maksusitou-

mukset Maksut Maksusitou-
mukset Maksut

05 01 MAATALOUDEN JA MAASEUDUN 
KEHITTÄMISEN TOIMINTALOHKON 
HALLINTOMENOT 129 051 616 129 051 616 133 234 504 133 234 504 132 419 781,22 132 419 781,22

05 02 MAATALOUSALAN KILPAILUKY
VYN PARANTAMINEN MAATALO
USMARKKINOIDEN 
INTERVENTIOIDEN AVULLA 2 233 400 000 2 233 250 000 2 771 440 000 2 771 526 798 3 515 710 140,15 3 515 040 249,66

05 03 SUORAT TUET, JOILLA TUETAAN 
MAATALOUSTULOJA, RAJOITE
TAAN MAATALOUSTULON VAIH
TELUA SEKÄ EDISTETÄÄN 
YMPÄRISTÖÖN JA ILMASTOON 
LIITTYVIÄ TAVOITTEITA 41 447 275 640 41 447 275 640 40 931 900 000 40 931 900 000 40 880 030 200,50 40 880 030 200,50

05 04 MAASEUDUN KEHITTÄMINEN 13 987 271 059 11 611 354 028 14 803 455 797 13 021 086 520 14 594 680 890,58 13 257 631 139,67

05 05 LIITTYMISTÄ VALMISTELEVA TUKI
VÄLINE – MAATALOUS JA MAA
SEUDUN KEHITTÄMINEN 90 000 000 110 997 038 259 328 000 49 138 665 231 199 692,— 6 511 487,93

05 06 MAATALOUTTA JA MAASEUDUN 
KEHITTÄMISPOLITIIKKAA KOSKE
VAT KANSAINVÄLISET KYSYMYK
SET 6 696 000 5 590 437 6 629 000 5 069 602 3 631 625,30 3 631 625,30

05 07 EUROOPAN MAATALOUDEN TUKI
RAHASTOSTA (MAATALOUSTUKI
RAHASTOSTA) RAHOITETTUJEN 
MAATALOUSMENOJEN TARKASTA
MINEN 60 200 000 60 200 000 – 84 900 000 – 84 900 000 110 368 892,61 110 368 892,61

05 08 TOIMINTASTRATEGIA JA KOORDI
NOINTI MAATALOUDEN JA MAA
SEUDUN KEHITTÄMISEN 
TOIMINTALOHKOSSA 40 793 360 35 010 852 30 807 342 35 970 205 45 076 389,69 43 214 372,91

05 09 TUTKIMUKSEN JA INNOVOINNIN 
PUITEOHJELMA ”HORISONTTI 
2020” MAATALOUSALALLA 52 163 000 2 290 968

Osasto 05 – Yhteensä 58 046 850 675 55 635 020 579 58 851 894 643 56 863 026 294 59 513 117 612,05 57 948 847 749,80
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LUKU  05 01  — MAATALOUDEN JA MAASEUDUN KEHITTÄMISEN TOIMINTALOHKON HALLINTOMENOT

Momenttien 1, 2, 3 ja 5 yksityiskohtaiset tiedot esitetään luvussa XX 01

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
2012/2014

05 01 MAATALOUDEN JA MAASEUDUN 
KEHITTÄMISEN TOIMINTALOH
KON HALLINTOMENOT

05 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimi
henkilöihin liittyvät menot maata
louden ja maaseudun kehittämisen 
toimintalohkossa 5.2 97 424 898 100 500 871 100 823 989,29 103,49

05 01 02 Ulkopuolinen henkilöstö ja muut 
hallintomenot maatalouden ja maa
seudun kehittämisen toimintaloh
kossa

05 01 02 01 Ulkopuolinen henkilöstö 5.2 3 399 499 3 746 843 3 516 601,69 103,44

05 01 02 11 Muut hallintomenot 5.2 7 338 776 8 447 218 8 240 774,73 112,29

Momentti 05 01 02 – Välisumma 10 738 275 12 194 061 11 757 376,42 109,49

05 01 03 Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden 
ja -palvelujen menot maatalouden ja 
maaseudun kehittämisen 
toimintalohkossa 5.2 6 306 203 6 360 072 7 396 319,21 117,29

05 01 04 Maatalouden ja maaseudun 
kehittämisen toimintalohkoon 
kuuluvien toimenpiteiden ja 
ohjelmien tukimenot

05 01 04 01 Euroopan maatalouden tukirahaston 
(maataloustukirahasto) tukimenot – 
Muu kuin operatiivinen tekninen apu 2 7 931 000 9 179 500 8 292 685,76 104,56

05 01 04 02 Euroopan globalisaatiorahaston 
(EGR) tukimenot 9 p.m. —

05 01 04 03 Maatalouden ja maaseudun 
kehittämisen alalla myönnettävän 
liittymistä valmistelevan tuen (IPA) 
tukimenot 4 545 000 p.m. 58 400,— 10,72
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Momentti
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Nimike RHK Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
2012/2014
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05 01 04 04 Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston (maaseuturahasto) 
tukimenot – Muu kuin operatiivinen 
tekninen apu 2 3 735 000 5 000 000 4 091 010,54 109,53

Momentti 05 01 04 – Välisumma 12 211 000 14 179 500 12 442 096,30 101,89

05 01 05 Maatalouden ja maaseudun 
kehittämisen toimintalohkoon 
kuuluvien tutkimus- ja 
innovaatio-ohjelmien tukimenot

05 01 05 01 Tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelmaa ”Horisontti 2020” 
toteuttaviin virkamiehiin ja 
väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät 
menot 1.1 1 238 086 —

05 01 05 02 Tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelmaa ”Horisontti 2020” 
toteuttava ulkopuolinen henkilöstö 1.1 420 000 —

05 01 05 03 Tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelmaan ”Horisontti 2020” 
liittyvät muut hallintomenot 1.1 713 154 —

Momentti 05 01 05 – Välisumma 2 371 240 —

Luku 05 01 – Yhteensä 129 051 616 133 234 504 132 419 781,22 102,61

Selvitysosa

Jollei toisin ilmoiteta, kaikkiin tämän luvun momentteihin sovelletaan seuraavaa oikeusperustaa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1306/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, yhteisen maatalouspo
litiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY)  N:o  352/78, (EY)  N:o  165/94, 
(EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja  (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, 
s. 549).

05 01 01  Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot maatalouden ja maaseudun kehittämisen toimintalohkossa

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

97 424 898 100 500 871 100 823 989,29

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0549:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0549:FI:PDF
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05 01 02  Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot maatalouden ja maaseudun kehittämisen toimintalohkossa

05 01 02 01  Ulkopuolinen henkilöstö

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

3 399 499 3 746 843 3 516 601,69

05 01 02 11  Muut hallintomenot

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

7 338 776 8 447 218 8 240 774,73

05 01 03  Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot maatalouden ja maaseudun kehittämisen toimintalohkossa

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

6 306 203 6 360 072 7 396 319,21

05 01 04  Maatalouden ja maaseudun kehittämisen toimintalohkoon kuuluvien toimenpiteiden ja ohjelmien tukimenot

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 1257/1999, annettu 17 päivänä toukokuuta 1999, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston 
(EMOTR) tuesta maaseudun kehittämiseen (EYVL L 160, 26.6.1999, s. 80).

Neuvoston asetus (EY) N:o 1260/1999, annettu 21 päivänä kesäkuuta 1999, rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöksistä 
(EYVL L 161, 26.6.1999, s. 1).

Neuvoston asetus (EY) N:o 1268/1999, annettu 21 päivänä kesäkuuta 1999, yhteisön tuesta maataloutta ja maaseudun kehit
tämistä koskeville liittymistä valmisteleville toimenpiteille jäsenyyttä hakeneissa Keski- ja Itä-Euroopan maissa liittymistä edel
tävänä aikana (EYVL L 161, 26.6.1999, s. 87).

Neuvoston asetus (EY)  N:o  870/2004, annettu 24  päivänä  huhtikuuta 2004, maatalouden geenivarojen säilyttämistä, kuvaa
mista, keräämistä ja käyttöä koskevasta yhteisön ohjelmasta (EUVL L 162, 30.4.2004, s. 18).

Neuvoston asetus (EY) N:o 1698/2005, annettu 20 päivänä syyskuuta 2005, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousra
haston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen (EUVL L 277, 21.10.2005, s. 1).

Neuvoston asetus (EY)  N:o  1085/2006, annettu 17  päivänä  heinäkuuta 2006, liittymistä valmistelevasta tukivälineestä 
(EUVL L 210, 31.7.2006, s. 82).

Neuvoston asetus (EY)  N:o  1234/2007, annettu 22  päivänä  lokakuuta 2007, maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja 
tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) (EUVL  L  299, 
16.11.2007, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitys
rahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri-
ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, kohee
siorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:160:0080:0080:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:161:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:161:0087:0087:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:162:0018:0018:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:277:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0082:0082:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:299:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:299:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0320:FI:PDF
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Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1305/2013, annettu 17 päivänä  joulukuuta 2013, Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1698/2005 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 487).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1306/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, yhteisen maatalouspo
litiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY)  N:o  352/78, (EY)  N:o  165/94, 
(EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja  (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, 
s. 549).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, yhteisen maatalouspo
litiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 637/2008 
ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1308/2013, annettu 17  päivänä  joulukuuta 2013, maataloustuotteiden 
yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY)  N:o  922/72, (ETY)  N:o  234/79, (EY)  N:o  1037/2001 
ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671).

05 01 04 01  Euroopan maatalouden tukirahaston (maataloustukirahasto) tukimenot – Muu kuin operatiivinen tekninen apu

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

7 931 000 9 179 500 8 292 685,76

Selvitysosa

Entinen alamomentti 05 01 04 01 ja entinen momentti 05 01 06

Määräraha on tarkoitettu kattamaan yhteisen maatalouspolitiikan ja erityisesti asetuksen (EY) N:o 1290/2005 5 artiklan a–d ala
kohdassa ja asetuksen (EU) N:o 1306/2013 6 artiklan a ja d–f alakohdassa säädettyjen toimenpiteiden täytäntöönpanemiseksi 
tarvittavat valmistelua, seurantaa, hallinnollista ja teknistä tukea, arviointia, tarkastuksia ja valvontaa koskevat toimet.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan myös sellaiset selvityksistä ja asiantuntijakokouksista aiheutuvat menot ja tiedotus- ja jul
kaisumenot, jotka liittyvät suoraan asetuksessa (EY)  N:o  870/2004 säädettyä geenivarojen ohjelmaa koskevan tavoitteen saa
vuttamiseen; lisäksi se on tarkoitettu kattamaan yhteisen maatalouspolitiikan tilien tarkastamisen ja hyväksymisen osaksi 
perustetun sovitteluelimen rahoitus (maksut, välineet, matkat ja kokoukset) sekä tarkastuksiin liittyvää tiedottamista ja tukea kos
kevat tutkimukset ja niiden osalta aiheutuvat muut menot, kuten tilintarkastusyhteisöjen antama apu.

Tulot, jotka otetaan yleisen tulotaulukon momentille 6 7 0, voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuksen 18 ja 154 artik
lan mukaisesti.

Oikeusperusta

Komission asetus (EY) N:o 885/2006, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2006, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 sovelta
mista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maksajavirastojen ja muiden elinten hyväksymisen sekä maataloustukirahaston 
ja maaseuturahaston tilien tarkastamisen ja hyväksymisen osalta (EUVL L 171, 23.6.2006, s. 90).

Neuvoston asetus (EY) N:o 485/2008, annettu 26 päivänä toukokuuta 2008, Euroopan maatalouden tukirahaston rahoitusjär
jestelmään kuuluviin toimenpiteisiin kohdistuvista jäsenvaltioiden suorittamista tarkastuksista (EUVL L 143, 3.6.2008, s. 1).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0487:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0549:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0549:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0608:0608:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0671:0671:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:171:0090:0090:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:143:0001:0001:FI:PDF
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05 01 04 02  Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) tukimenot

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

p.m.

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan sellaiset hallinnollisesta ja teknisestä avusta aiheutuvat menot, jotka liittyvät momentilta 
05 10 01 rahoitettavaan Euroopan globalisaatiorahaston maatalousosaan. Euroopan globalisaatiorahaston määrärahoista voi
daan kattaa myös sellaisiin valmistelu-, seuranta-, valvonta-, auditointi- ja arviointitoimiin liittyviä kustannuksia, joita ohjelman 
hallinnointi ja sen tavoitteiden saavuttaminen edellyttävät. Tällaisia toimintoja ovat erityisesti tutkimukset, asiantuntijatapaami
set, tiedotus- ja viestintätoimet, myös toimielinten tiedotustoiminta unionin poliittisista prioriteeteista, sikäli kuin ne liittyvät 
Euroopan globalisaatiorahaston yleisiin tavoitteisiin. Euroopan globalisaatiorahaston määrärahoista voidaan kattaa myös tie
don käsittelyyn ja vaihtoon keskittyviin tietoteknisiin verkostoihin liittyvät kustannukset sekä kaikki muut tekniseen ja hallin
nolliseen apuun liittyvät kustannukset, joita komissiolle aiheutuu ohjelman hallinnoinnista.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1309/2013, annettu 17  päivänä  joulukuuta 2013, Euroopan globalisaa
tiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855).

05 01 04 03  Maatalouden ja maaseudun kehittämisen alalla myönnettävän liittymistä valmistelevan tuen (IPA) tukimenot

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

545 000 p.m. 58 400,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

— menot teknisestä ja hallinnollisesta avusta, johon ei liity julkishallinnon tehtäviä ja jonka komissio on ulkoistanut erillisin 
palvelusopimuksin komission ja edunsaajien yhteisen edun mukaisesti, 

— menot unionin edustustoissa työskentelevästä ulkopuolisesta henkilöstöstä (sopimussuhteiset toimihenkilöt, paikalliset toi
mihenkilöt tai kansalliset asiantuntijat), kun ohjelmien hallintoa siirretään kolmansissa maissa sijaitseviin unionin edustus
toihin tai kun lakkautettujen teknisen avun toimistojen tehtäviä siirretään takaisin komissioon, sekä ylimääräiset logistiikka-
ja infrastruktuurikustannukset, kuten koulutus-, kokous-, virkamatka-, tietotekniikka-, tietoliikenne- ja vuokrakulut, joita 
aiheutuu suoraan siitä, että edustustossa työskentelee tämän alamomentin määrärahoilla palkattua ulkopuolista henkilöstöä, 

— selvityksistä ja asiantuntijakokouksista aiheutuvat menot sekä tiedotus- ja julkaisumenot, jotka liittyvät suoraan liittymistä 
valmistelevan tukivälineen tavoitteiden saavuttamiseen.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0855:0855:FI:PDF
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Määrärahoiksi voidaan ottaa tulot, jotka mahdollisesti saadaan jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden, molemmissa tapauksissa 
niiden valtiolliset elimet, yhteisöt ja luonnolliset henkilöt mukaan luettuina, rahoitusosuuksista, joilla nämä osallistuvat eräiden 
unionin rahoittamien ja komission niiden puolesta hallinnoimien ulkomaanavun hankkeiden tai ohjelmien rahoittamiseen. Täl
laiset tulotaulukon momentille 6 3 3 otetut rahoitusosuudet ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tar
koitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Hallinnollisten tukimenojen budjettikohtaan otettavat määrät määräytyvät 
kustakin ohjelmasta tehdyn rahoitussopimuksen perusteella eivätkä saa keskimäärin ylittää 4:ää prosenttia kuhunkin lukuun ote
tuista ohjelman rahoitusosuuksista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta varainhoitoasetuksen 187 artiklan 7 kohdan soveltamista.

Määräraha kattaa luvun 05 05 hallintomenot.

05 01 04 04  Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tukimenot – Muu kuin operatiivinen tekninen apu

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

3 735 000 5 000 000 4 091 010,54

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan maaseuturahastosta rahoitetut teknisen avun toimenpiteet siten kuin niistä säädetään ase
tuksen (EY) N:o 1698/2005 66 artiklan 1 kohdassa ja asetuksen (EU) N:o 1305/2013 51 artiklassa. Tekninen apu kattaa val
mistelua, seurantaa, hallinnollista tukea, arviointia ja valvontaa koskevat toimenpiteet. Määrärahoja voidaan käyttää erityisesti 
kattamaan

— tukimenoja (edustuskulut, koulutus, kokoukset, virkamatkat, käännökset), 

— menoja päätoimipaikassa työskentelevästä ulkopuolisesta henkilöstöstä (sopimussuhteiset toimihenkilöt, kansalliset asian
tuntijat tai vuokrahenkilöstö) enintään 1 800 000 euroon saakka sekä tähän henkilöstöön liittyviä virkamatkoja.

Tulot, jotka otetaan yleisen tulotaulukon momentille  6  7  1, voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuksen 21  artiklan 
mukaisesti.

Oikeusperusta

Komission asetus (EY) N:o 885/2006, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2006, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 sovelta
mista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maksajavirastojen ja muiden elinten hyväksymisen sekä maataloustukirahaston 
ja maaseuturahaston tilien tarkastamisen ja hyväksymisen osalta (EUVL L 171, 23.6.2006, s. 90).

Neuvoston asetus (EY) N:o 485/2008, annettu 26 päivänä toukokuuta 2008, Euroopan maatalouden tukirahaston rahoitusjär
jestelmään kuuluviin toimenpiteisiin kohdistuvista jäsenvaltioiden suorittamista tarkastuksista (EUVL L 143, 3.6.2008, s. 1).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:171:0090:0090:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:143:0001:0001:FI:PDF
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05 01 05  Maatalouden ja maaseudun kehittämisen toimintalohkoon kuuluvien tutkimus- ja innovaatio-ohjelmien tukimenot

05 01 05 01  Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa ”Horisontti 2020” toteuttaviin virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liitty
vät menot

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

1 238 086

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa ”Horisontti 2020” toteuttavista virka
miehistä ja väliaikaisista toimihenkilöistä, jotka hoitavat hyväksyttyyn henkilöstötaulukkoon sisältyviä virkoja tai toimia ja osal
listuvat muun kuin ydinalan ohjelmiin kuuluvien epäsuorien toimien toteuttamiseen, mukaan lukien unionin edustustoihin 
sijoitetut virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän budjettikohdan määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon 
momentille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g ala
kohdan mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän 
pääluokan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Oikeusperusta

Katso luku 05 09.

05 01 05 02  Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa ”Horisontti 2020” toteuttava ulkopuolinen henkilöstö

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

420 000

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa ”Horisontti 2020” toteuttavasta ulko
puolisesta henkilöstöstä, joka osallistuu muun kuin ydinalan ohjelmiin kuuluvien epäsuorien toimien toteuttamiseen, mukaan 
lukien unionin edustustoihin sijoitettu ulkopuolinen henkilöstö.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän budjettikohdan määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon 
momentille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g ala
kohdan mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän 
pääluokan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Oikeusperusta

Katso luku 05 09.
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05 01 05 03  Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaan ”Horisontti 2020” liittyvät muut hallintomenot

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

713 154

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut hallintomenot tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 2020” kai
kessa epäsuoriin toimiin liittyvässä hallinnoinnissa muun kuin ydinalan ohjelmien yhteydessä, mukaan lukien unionin edustus
toihin sijoitetusta henkilöstöstä aiheutuvat muut hallintomenot.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan myös sellaiset selvityksistä ja asiantuntijakokouksista aiheutuvat menot sekä tiedotus- ja 
julkaisumenot, jotka liittyvät suoraan tämän alamomentin kattaman ohjelman tai sen kattamien toimien tavoitteiden saavutta
miseen, sekä mahdolliset muut menot teknisestä ja hallinnollisesta avusta, johon ei liity julkishallinnon tehtäviä ja jonka komis
sio on ulkoistanut erillisin palvelusopimuksin.

Se on tarkoitettu kattamaan myös menot teknisestä ja hallinnollisesta avusta, joka liittyy ohjelman tai hankkeiden määrittelyyn, 
valmisteluun, hallintoon, seurantaan, tarkastukseen ja valvontaan, kuten konferensseihin, työpajoihin, seminaareihin, tietotek
nisten järjestelmien kehittämiseen ja ylläpitoon, virkamatkoihin, koulutukseen ja edustamiseen liittyvät menot.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän budjettikohdan määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon 
momentille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g ala
kohdan mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän 
pääluokan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Oikeusperusta

Katso luku 05 09.
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LUKU  05 02  — MAATALOUSALAN KILPAILUKYVYN PARANTAMINEN MAATALOUSMARKKINOIDEN INTERVENTIOIDEN AVULLA

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012
%

Maksut
2012/2014Maksusitou

mukset Maksut Maksusitou
mukset Maksut Maksusitou-

mukset Maksut

05 02 MAATALOUSALAN KILPAILU
KYVYN PARANTAMINEN MAA
TALOUSMARKKINOIDEN 
INTERVENTIOIDEN AVULLA

05 02 01 Vilja

05 02 01 01 Viljan vientituki 2 p.m. p.m. p.m. p.m. 221 528,03 221 528,03 —

05 02 01 02 Viljan interventiovarastointi 2 p.m. p.m. 100 000 100 000 1 574 540,27 1 574 540,27 —

05 02 01 99 Muut toimenpiteet (vilja) 2 p.m. p.m. 100 000 100 000 40 076 843,95 40 076 843,95 —

Momentti 05 02 01 – Välisumma p.m. p.m. 200 000 200 000 41 872 912,25 41 872 912,25 —

05 02 02 Riisi

05 02 02 01 Riisin vientituki 2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— —

05 02 02 02 Riisin interventiovarastointi 2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— —

05 02 02 99 Muut toimenpiteet (riisi) 2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— —

Momentti 05 02 02 – Välisumma p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— —

05 02 03 Tuet tuotteille, jotka eivät 
sisälly liitteeseen 1 2 4 000 000 4 000 000 8 000 000 8 000 000 9 124 353,56 9 124 353,56 228,11

05 02 04 Elintarvikeapuohjelmat

05 02 04 99 Muut toimenpiteet 
(elintarvikeapuohjelmat) 2 p.m. p.m. 500 100 000 500 100 000 515 071 432,55 515 071 432,55 —

Momentti 05 02 04 – Välisumma p.m. p.m. 500 100 000 500 100 000 515 071 432,55 515 071 432,55 —

05 02 05 Sokeri

05 02 05 01 Sokerin ja isoglukoosin 
vientituki 2 p.m. p.m. p.m. p.m. – 4 521,61 – 4 521,61 —

05 02 05 03 Kemianteollisuudessa 
käytettävän sokerin tuotantotuki 2 p.m. p.m. p.m. p.m. – 29 013,96 – 29 013,96 —

05 02 05 08 Sokerin varastointitoimenpiteet 2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— —

05 02 05 99 Muut toimenpiteet (sokeri) 2 p.m. p.m. 100 000 100 000 109 497 084,52 109 497 084,52 —

Momentti 05 02 05 – Välisumma p.m. p.m. 100 000 100 000 109 463 548,95 109 463 548,95 —

05 02 06 Oliiviöljy

05 02 06 03 Oliiviöljyn 
varastointitoimenpiteet 2 p.m. p.m. 17 000 000 17 000 000 12 190 099,27 12 190 099,27 —

05 02 06 05 Laadun parantamista koskevat 
toimenpiteet 2 45 000 000 45 000 000 45 000 000 45 000 000 42 864 344,91 42 864 344,91 95,25

05 02 06 99 Muut toimenpiteet (oliiviöljy) 2 300 000 300 000 100 000 100 000 294 147,86 294 147,86 98,05

Momentti 05 02 06 – Välisumma 45 300 000 45 300 000 62 100 000 62 100 000 55 348 592,04 55 348 592,04 122,18

05 02 07 Kuitukasvit

05 02 07 02 Pellavakuituja koskevat 
varastointitoimenpiteet 2 p.m. p.m. —
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05 02 07 03 Puuvilla – Kansalliset rakenneuu
distusohjelmat 2 6 100 000 6 100 000 10 000 000 10 000 000 10 117 244,19 10 117 244,19 165,86

05 02 07 99 Muut toimenpiteet (kuitukasvit) 2 100 000 100 000 10 000 000 10 000 000 15 043 775,21 15 043 775,21 15 043,78

Momentti 05 02 07 – Välisumma 6 200 000 6 200 000 20 000 000 20 000 000 25 161 019,40 25 161 019,40 405,82

05 02 08 Hedelmät ja vihannekset

05 02 08 03 Tuottajaorganisaatioiden 
toimintarahastot 2 285 000 000 285 000 000 267 000 000 267 000 000 723 163 509,96 723 163 509,96 253,74

05 02 08 11 Tuki tuottajaryhmittymille 
esihyväksyntää varten 2 269 000 000 269 000 000 253 000 000 253 000 000 288 015 298,64 288 015 298,64 107,07

05 02 08 12 Kouluhedelmäjärjestelmä 2 122 000 000 122 000 000 90 000 000 90 000 000 58 573 803,40 58 573 803,40 48,01

05 02 08 99 Muut toimenpiteet (hedelmät 
ja vihannekset) 2 700 000 700 000 1 000 000 1 000 000 1 452 621,— 1 452 621,— 207,52

Momentti 05 02 08 – Välisumma 676 700 000 676 700 000 611 000 000 611 000 000 1 071 205 233,— 1 071 205 233,— 158,30

05 02 09 Viinialan tuotteet

05 02 09 08 Viinialan kansalliset tukiohjelmat 2 1 083 000 000 1 083 000 000 1 065 600 000 1 065 600 000 1 069 810 779,82 1 069 810 779,82 98,78

05 02 09 99 Muut toimenpiteet (viiniala) 2 2 000 000 2 000 000 6 000 000 6 000 000 2 239 159,65 2 239 159,65 111,96

Momentti 05 02 09 – Välisumma 1 085 000 000 1 085 000 000 1 071 600 000 1 071 600 000 1 072 049 939,47 1 072 049 939,47 98,81

05 02 10 Menekinedistämistoimet

05 02 10 01 Menekinedistämistoimet – 
Jäsenvaltioiden suorittamat 
maksut 2 60 000 000 60 000 000 60 000 000 60 000 000 47 380 169,84 47 380 169,84 78,97

05 02 10 02 Menekinedistämistoimet – 
Unionin suorittamat suorat 
maksut 2 1 500 000 1 350 000 1 040 000 1 126 798 1 326 312,74 656 422,25 48,62

05 02 10 99 Muut toimenpiteet 
(menekinedistäminen) 2 p.m. p.m. p.m. p.m. 6 581,10 6 581,10 —

Momentti 05 02 10 – Välisumma 61 500 000 61 350 000 61 040 000 61 126 798 48 713 063,68 48 043 173,19 78,31

05 02 11 Muut 
kasvituotteet/toimenpiteet

05 02 11 03 Humala – Tuki 
tuottajaorganisaatioille 2 2 300 000 2 300 000 2 300 000 2 300 000 2 277 000,— 2 277 000,— 99,—

05 02 11 04 POSEI (lukuun ottamatta suoria 
tukia) 2 238 000 000 238 000 000 230 000 000 230 000 000 227 654 016,32 227 654 016,32 95,65

05 02 11 99 Muut toimenpiteet (muut 
kasvituotteet/toimenpiteet) 2 100 000 100 000 700 000 700 000 99 002 943,75 99 002 943,75 99 002,94

Momentti 05 02 11 – Välisumma 240 400 000 240 400 000 233 000 000 233 000 000 328 933 960,07 328 933 960,07 136,83

05 02 12 Maito ja maitotuotteet

05 02 12 01 Maidon ja maitotuotteiden 
vientituki 2 p.m. p.m. 100 000 100 000 172 524,05 172 524,05 —

05 02 12 02 Rasvattoman maitojauheen 
interventiovarastointi 2 p.m. p.m. p.m. p.m. – 10 211 676,97 – 10 211 676,97 —

05 02 12 03 Rasvattoman maidon käytön 
tuki 2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— —
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05 02 12 04 Voin ja kerman interventiovaras
tointi 2 6 000 000 6 000 000 9 000 000 9 000 000 7 821 482,68 7 821 482,68 130,36

05 02 12 08 Koulumaito 2 75 000 000 75 000 000 74 000 000 74 000 000 69 185 489,17 69 185 489,17 92,25

05 02 12 99 Muut toimenpiteet (maito 
ja maitotuotteet) 2 100 000 100 000 100 000 100 000 42 439,— 42 439,— 42,44

Momentti 05 02 12 – Välisumma 81 100 000 81 100 000 83 200 000 83 200 000 67 010 257,93 67 010 257,93 82,63

05 02 13 Naudanliha

05 02 13 01 Naudanlihan vientituki 2 1 000 000 1 000 000 5 000 000 5 000 000 31 489 889,26 31 489 889,26 3 148,99

05 02 13 02 Naudanlihan 
interventiovarastointi 2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— —

05 02 13 04 Elävien eläinten vientituki 2 p.m. p.m. 2 000 000 2 000 000 5 702 980,61 5 702 980,61 —

05 02 13 99 Muut toimenpiteet (naudanliha) 2 100 000 100 000 100 000 100 000 141 656,09 141 656,09 141,66

Momentti 05 02 13 – Välisumma 1 100 000 1 100 000 7 100 000 7 100 000 37 334 525,96 37 334 525,96 3 394,05

05 02 14 Lampaan- ja vuohenliha

05 02 14 01 Lampaan- ja vuohenlihan 
interventiovarastointi 2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— —

05 02 14 99 Muut toimenpiteet (lampaan-
ja vuohenliha) 2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— —

Momentti 05 02 14 – Välisumma p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— —

05 02 15 Sianliha, munat ja 
siipikarjanliha, mehiläishoito ja 
muut eläintuotteet

05 02 15 01 Sianlihan vientituki 2 100 000 100 000 5 000 000 5 000 000 18 623 270,14 18 623 270,14 18 623,27

05 02 15 02 Sianlihan interventiovarastointi 2 p.m. p.m. p.m. p.m. 5 818 074,23 5 818 074,23 —

05 02 15 04 Munien vientituki 2 p.m. p.m. p.m. p.m. 1 818 924,46 1 818 924,46 —

05 02 15 05 Siipikarjanlihan vientituki 2 1 000 000 1 000 000 77 000 000 77 000 000 79 306 588,45 79 306 588,45 7 930,66

05 02 15 06 Mehiläishoidon erityistuki 2 31 000 000 31 000 000 30 000 000 30 000 000 28 851 433,53 28 851 433,53 93,07

05 02 15 99 Muut toimenpiteet (sianliha, 
siipikarja, munat, mehiläishoito 
ja muut eläintuotteet) 2 p.m. p.m. 2 000 000 2 000 000 3 010,48 3 010,48 —

Momentti 05 02 15 – Välisumma 32 100 000 32 100 000 114 000 000 114 000 000 134 421 301,29 134 421 301,29 418,76

Luku 05 02 – Yhteensä 2 233 400 000 2 233 250 000 2 771 440 000 2 771 526 798 3 515 710 140,15 3 515 040 249,66 157,40

Selvitysosa

Tulot, jotka otetaan yleisen tulotaulukon momentille 6 7 0, voidaan ottaa määrärahoiksi mihin tahansa tämän luvun budjetti
kohtaan varainhoitoasetuksen 21 artiklan ja 174 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Tämän luvun määrärahatarpeita arvioitaessa yleisen tulotaulukon alamomentilta 6 7 0 1 peräisin olevat 464 000 000 euroa on 
otettu huomioon määritettäessä momentin 05 02 08 ja erityisesti alamomentin 05 02 08 03 määrärahatarvetta.
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Jollei toisin ilmoiteta, kaikkiin tämän luvun momentteihin sovelletaan seuraavaa oikeusperustaa.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY)  N:o  1290/2005, annettu 21  päivänä  kesäkuuta 2005, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 
(EUVL L 209, 11.8.2005, s. 1).

Neuvoston asetus (EY)  N:o  1234/2007, annettu 22  päivänä  lokakuuta 2007, maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja 
tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) (EUVL  L  299, 
16.11.2007, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1306/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, yhteisen maatalouspo
litiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY)  N:o  352/78, (EY)  N:o  165/94, 
(EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja  (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, 
s. 549).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1308/2013, annettu 17  päivänä  joulukuuta 2013, maataloustuotteiden 
yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY)  N:o  992/72, (ETY)  N:o  234/79, (EY)  N:o  1037/2001 
ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) No 1310/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, eräistä maaseudun kehit
tämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) myönnettävää tukea koskevista siirtymäsäännöksistä, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 muuttamisesta varojen ja niiden jaon osalta vuonna 2014 sekä neuvoston asetuksen 
(EY)  N:o  73/2009 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU)  N:o  1307/2013, (EU)  N:o  1306/2013 
ja (EU) N:o 1308/2013 muuttamisesta niiden soveltamisen osalta vuonna 2014 (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 865).

05 02 01  Vilja

05 02 01 01  Viljan vientituki

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

p.m. p.m. 221 528,03

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asetuksen (EY)  N:o  1234/2007  162–170  artiklan ja asetuksen 
(EU) N:o 1308/2013 196–204 artiklan mukaisesti myönnetyt viljan vientituet.

05 02 01 02  Viljan interventiovarastointi

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

p.m. 100 000 1 574 540,27

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tekniset ja rahoituskulut ja muut kulut, erityisesti varastojen rahallisen arvon aleneminen, 
jotka aiheutuvat asetuksen (EY)  N:o  1234/2007  10–13, 18, 25 ja  27  artiklan ja asetuksen (EU)  N:o  1308/2013  8, 9, 11–16 
ja 19–21 artiklan mukaisesti viljan julkista varastointia varten tehdyistä ostoista.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:209:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:299:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:299:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0549:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0549:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0671:0671:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0865:0865:FI:PDF
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05 02 01 99  Muut toimenpiteet (vilja)

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

p.m. 100 000 40 076 843,95

Selvitysosa

Entiset alamomentit 05 02 01 03 ja 05 02 01 99

Määräraha on tarkoitettu kattamaan mahdolliset loppuerät ja asetuksen (EY) N:o 1234/2007 ja asetuksen (EU) N:o 1308/2013 
mukaiset viljan interventiojärjestelmiä koskevat muut menot, joita ei kateta momentin 05  02  01 muiden alamomenttien 
määrärahoista.

Erityisesti se sisältää asetuksen (EU) N:o 1308/2013 219 artiklan, 220 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 221 artiklan mukaisesti 
toteutetuista poikkeuksellisista toimenpiteistä aiheutuvat menot.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY)  N:o  1868/94, annettu 27  päivänä  heinäkuuta 1994, perunatärkkelystuotannon kiintiöjärjestelmästä 
(EYVL L 197, 30.7.1994, s. 4).

05 02 02  Riisi

05 02 02 01  Riisin vientituki

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asetuksen (EY)  N:o  1234/2007  162–170  artiklan ja asetuksen 
(EU) N:o 1308/2013 196–204 artiklan säännösten mukaisesti myönnetyt riisin vientituet.

05 02 02 02  Riisin interventiovarastointi

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tekniset ja rahoituskulut ja muut kulut, erityisesti varastojen rahallisen arvon aleneminen, 
jotka aiheutuvat asetuksen (EY)  N:o  1234/2007  10–13, 18, 25 ja  27  artiklan ja asetuksen (EU)  N:o  1308/2013  8, 9, 11–16 
ja 19–21 artiklan mukaisesti riisin julkista varastointia varten tehdyistä ostoista.

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=07&jj=30&type=L&nnn=197&pppp=0004&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
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05 02 02 99  Muut toimenpiteet (riisi)

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 ja asetuksen (EU) N:o 1308/2013mukaiset riisin interven
tiojärjestelmiä koskevat menot, joita ei kateta momentin 05 02 02 muiden alamomenttien määrärahoista.

Erityisesti se sisältää ja asetuksen (EU) N:o 1308/2013 219 artiklan, 220 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 221 artiklan mukai
sesti toteutetuista poikkeuksellisista toimenpiteistä aiheutuvat menot.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1418/76, annettu 21 päivänä kesäkuuta 1976, riisin yhteisestä markkinajärjestelystä (EYVL L 166, 
25.6.1976, s. 1).

Neuvoston asetus (ETY) N:o 738/93, annettu 17 päivänä maaliskuuta 1993, asetuksella (ETY) N:o 3653/90 säädetyn, Portuga
lin viljan ja riisin yhteistä markkinajärjestelyä koskevan siirtymäjärjestelyn muuttamisesta (EYVL L 77, 31.3.1993, s. 1).

05 02 03  Tuet tuotteille, jotka eivät sisälly liitteeseen 1

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

4 000 000 8 000 000 9 124 353,56

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asetuksen (EY)  N:o  1784/2003  13–18  artiklan, asetuksen 
(EY) N:o 1234/2007 162–170 artiklan ja asetuksen (EU) N:o 1308/2013 196–204 artiklan mukaisesti tuet viljoille, jotka vie
dään alkoholijuomina, sekä asetuksen (EY) N:o 3448/93 mukaisesti tuet viljan ja riisin sekä sokerin, isoglukoosin, rasvattoman 
maidon, voin ja munien jalostuksesta saaduille tavaroille.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 3448/93, annettu 6 päivänä joulukuuta 1993, tiettyihin maataloustuotteiden valmistuksessa tuotet
tuihin tavaroihin sovellettavasta kauppajärjestelmästä (EYVL L 318, 20.12.1993, s. 18).

Neuvoston asetus (EY) N:o 1216/2009, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, tiettyihin maataloustuotteiden valmistuksessa 
tuotettuihin tavaroihin sovellettavasta kauppajärjestelmästä (EUVL L 328, 15.12.2009, s. 10).

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1976&mm=06&jj=25&type=L&nnn=166&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1976&mm=06&jj=25&type=L&nnn=166&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1993&mm=03&jj=31&type=L&nnn=077&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1993&mm=12&jj=20&type=L&nnn=318&pppp=0018&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:328:0010:0010:FI:PDF
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05 02 04  Elintarvikeapuohjelmat

05 02 04 99  Muut toimenpiteet (elintarvikeapuohjelmat)

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

p.m. 500 100 000 515 071 432,55

Selvitysosa

Entiset alamomentit 05 02 04 01 ja 05 02 04 99

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asetusten (ETY)  N:o  3730/87 ja  (EY)  N:o  2802/98 ja asetuksen 
(EY)  N:o  1234/2007  27  artiklan soveltamisesta aiheutuvat mahdolliset loppuerät, jotka liittyvät elintarvikkeiden luovuttami
seen interventiovarastoista ja unionin markkinoilta hankittujen tuotteiden luovuttamiseen tietyille järjestöille, jotka jakavat ne 
unionin vähäosaisimmille henkilöille, sekä muut järjestelmän soveltamiseen liittyvät loppuerät.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3730/87, annettu 10 päivänä joulukuuta 1987, yleisistä säännöistä yhteisön vähävaraisimmille hen
kilöille jaettavaksi tarkoitettujen elintarvikkeiden luovuttamisesta interventiovarastoista tietyille järjestöille (EYVL  L  352, 
15.12.1987, s. 1).

Neuvoston asetus (EY) N:o 2802/98, annettu 17 päivänä joulukuuta 1998, maataloustuotteiden toimittamista Venäjän federaa
tiolle koskevasta ohjelmasta (EYVL L 349, 24.12.1998, s. 12).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  121/2012, annettu 15  päivänä  helmikuuta 2012, neuvoston asetusten 
(EY) N:o 1290/2005 ja  (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta unionin vähävaraisimmille henkilöille suunnatun elintarvikkeiden 
jakelun osalta (EUVL L 44, 16.2.2012, s. 1).

05 02 05  Sokeri

05 02 05 01  Sokerin ja isoglukoosin vientituki

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

p.m. p.m. – 4 521,61

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asetuksen (EY)  N:o  1234/2007  162–170  artiklan ja asetuksen 
(EU)  N:o  1308/2013  196–204  artiklan mukaisesti myönnetyt sokerin ja isoglukoosin vientituet ja asetuksen 
(EY) N:o 1260/2001 27 artiklan mukaisesti maksettujen menojen jäännökset, mukaan luettuina hedelmä- ja vihannesjalostei
siin lisättyihin tiettyihin sokereihin liittyvien menojen jäännökset, asetuksen (EY) N:o 2201/96 16 ja 18 artiklan mukaisesti.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 2201/96, annettu 28 päivänä  lokakuuta 1996, hedelmä- ja vihannesjalostealan yhteisestä markki
najärjestelystä (EYVL L 297, 21.11.1996, s. 29).

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1987&mm=12&jj=15&type=L&nnn=352&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1987&mm=12&jj=15&type=L&nnn=352&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:349:0012:0012:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:044:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1996&mm=11&jj=21&type=L&nnn=297&pppp=0029&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
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05 02 05 03  Kemianteollisuudessa käytettävän sokerin tuotantotuki

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

p.m. p.m. – 29 013,96

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 97 artiklan mukaisesti teollisuudelle tarkoitetun sokerin tuo
tantotuista aiheutuvat jäljellä olevat menot ja asetuksen (EY) N:o 1260/2001 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti kemian teollisuu
dessa käytettäville tuotteille myönnettävistä tuista aiheutuvat jäljellä olevat menot.

05 02 05 08  Sokerin varastointitoimenpiteet

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asetuksen (EY)  N:o  1234/2007  31 ja  32  artiklan ja asetuksen (EU)  N:o  1308/2013  8, 9 
ja 17–20 artiklan säännösten mukaisesti myönnetyt sokerin yksityisen varastoinnin tuet.

05 02 05 99  Muut toimenpiteet (sokeri)

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

p.m. 100 000 109 497 084,52

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut mahdolliset asetuksen (EY) N:o 1234/2007 ja asetuksen (EU) N:o 1308/2013 mukai
set sokeria koskevat menot sekä asetusten (ETY)  N:o  1260/2001 ja  (EY)  N:o  318/2006 soveltamisesta aiheutuvat muut mah
dolliset loppuerät, joita ei kateta momentin 05 02 05 muiden alamomenttien määrärahoista. Nämä loppuerät sisältävät erityisesti 
Ranskan merentakaisissa departementeissa tuotettua raakasokeria koskevien myyntitukitoimenpiteiden mahdollisesti jäljellä ole
via menoja asetuksen (EY) N:o 1260/2001 7 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti sekä puhdistusteollisuuden 
mukautustukea asetuksen (EY)  N:o  1260/2001  7  artiklan  4  kohdan toisen alakohdan, 33  artiklan  2  kohdan ja  38  artiklan 
mukaisesti.

Erityisesti se sisältää asetuksen (EU) N:o 1308/2013 219 artiklan, 220 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 221 artiklan mukaisesti 
toteutetuista poikkeuksellisista toimenpiteistä aiheutuvat menot.

05 02 06  Oliiviöljy

Oikeusperusta

Neuvoston asetus N:o 136/66/ETY, annettu 22 päivänä syyskuuta 1966, rasva-alan yhteisestä markkinajärjestelystä (EYVL 172, 
30.9.1966, s. 3025/66).

Neuvoston asetus (EY) N:o 865/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien yhtei
sestä markkinajärjestelystä (EUVL L 161, 30.4.2004, s. 97).

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1966&mm=09&jj=30&type=P&nnn=172&pppp=3025&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1966&mm=09&jj=30&type=P&nnn=172&pppp=3025&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:161:0097:0097:FI:PDF
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05 02 06 03  Oliiviöljyn varastointitoimenpiteet

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

p.m. 17 000 000 12 190 099,27

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, joita aiheutuu asetuksen (EY) N:o 1234/2007 31 ja 33 artiklan mukaisesti, ja menot, 
joita aiheutuu yksityisen varastoinnin tuesta asetuksen (EU) N:o 1308/2013 8, 9 ja 17–20 artiklan mukaisesti.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan myös muut mahdolliset loppuerät, jotka aiheutuvat asetuksen N:o 136/66/ETY 20 d artik
lan 3 kohdan (varastointisopimukset) ja asetuksen (EY) N:o 865/2004 6 artiklan (markkinahäiriö) soveltamisesta.

05 02 06 05  Laadun parantamista koskevat toimenpiteet

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

45 000 000 45 000 000 42 864 344,91

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asetuksen (EY)  N:o  1234/2007  103  artiklan ja asetuksen 
(EU) N:o 1308/2013 29–31 artiklan säännösten mukaisesti aiheutuneet menot toimijaorganisaatioille myönnetyistä tuista.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan myös asetuksen N:o 136/66/ETY 5 artiklan mukaisten oliiviöljyn tuotannon laadun paran
tamiseen liittyvien toimenpiteiden jäljellä olevat menot sekä asetuksen (EY) N:o 865/2004 8 artiklan mukaisten toimenpiteiden 
jäljellä olevat menot.

05 02 06 99  Muut toimenpiteet (oliiviöljy)

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

300 000 100 000 294 147,86

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut mahdolliset asetuksen (EY) N:o 1234/2007 ja asetuksen (EU) N:o 1308/2013 mukai
set oliiviöljyä koskevat menot sekä asetusten N:o 136/66/ETY ja  (EY) N:o 865/2004 soveltamisesta aiheutuvat muut mahdol
liset loppuerät, joita ei kateta momentin 05 02 06 muiden alamomenttien määrärahoista. Nämä mahdolliset loppuerät sisältävät 
erityisesti mahdollisia jäljellä olevia menoja, jotka koskevat oliiviöljyn kulutustukea yhteisössä (asetuksen N:o  136/66/ETY 
11  artiklan  1  kohdan  mukaisesti), julkiseen varastointiin liittyviä teknisiä kuluja, rahoituskuluja ja muita kuluja (asetuksen 
N:o 136/66/ETY 12 ja 13 artiklan mukaisesti), oliiviöljyn vientitukia (asetuksen N:o 136/66/ETY 20 artiklan mukaisesti) sekä 
kala- ja kasvissäilykkeiden valmistamiseen käytetyn oliiviöljyn tuotantotukia (asetuksen N:o  136/66/ETY 20 a 
artiklan mukaisesti).

Erityisesti se sisältää asetuksen (EU) N:o 1308/2013 219 artiklan, 220 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 221 artiklan mukaisista 
poikkeuksellisista toimenpiteistä aiheutuvat menot.
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05 02 07  Kuitukasvit

05 02 07 02  Pellavakuituja koskevat varastointitoimenpiteet

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

p.m.

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka liittyvät pellavakuitujen yksityiseen varastointiin asetuksen 
(EU) N:o 1308/2013 8, 9 ja 17–20 mukaisesti.

05 02 07 03  Puuvilla – Kansalliset rakenneuudistusohjelmat

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

6 100 000 10 000 000 10 117 244,19

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asetuksen (EY) N:o 637/2008 2 luvun mukaiset menot.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY)  N:o  637/2008, annettu 23  päivänä  kesäkuuta 2008, puuvilla-alan kansallisten rakenneuudistusohjel
mien käyttöönotosta (EUVL L 178, 5.7.2008, s. 1).

05 02 07 99  Muut toimenpiteet (kuitukasvit)

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

100 000 10 000 000 15 043 775,21

Selvitysosa

Entiset alamomentit 05 02 07 01 ja 05 02 07 99

Määräraha on tarkoitettu kattamaan mahdollinen jäljelle jäävä osa asetuksen (EY) N:o 1051/2001 mukaisista karstaamattoman 
ja kampaamattoman puuvillan tukimaksuista sekä kaikki muut asetuksen (EY) N:o 1234/2007 ja asetuksen (EU) N:o 1308/2013 
mukaiset kuitukasveihin liittyvät menot, joita ei kateta momentin 05 02 07 muiden alamomenttien määrärahoista.

Se kattaa myös jäljellä olevan osan asetuksen (EY)  N:o  1673/2000  2  artiklan  3  kohdan a ja b alakohdan ja asetuksen 
(EY)  N:o  1234/2007  91–95  artiklan mukaisesti pitkien ja lyhyiden pellava- ja hamppukuitujen jalostustukeen liittyvistä 
menoista, jäljellä olevan osan asetuksen (ETY) N:o 1308/70 4 artiklan mukaisesti kuitupellavan ja hampun tuotantotukeen liit
tyvistä menoista, joista on vähennetty mainitun asetuksen 2  artiklan mukaisesti tehdyt pidätykset, sekä muiden asetuksen 
(ETY) N:o 1308/70 mukaisesti rahoitettujen toimenpiteiden loppuerät.

Erityisesti se sisältää asetuksen (EU) N:o 1308/2013 219 artiklan, 220 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 221 artiklan mukaisesti 
toteutetuista poikkeuksellisista toimenpiteistä aiheutuvat menot.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:178:0001:0001:FI:PDF
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Oikeusperusta

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1308/70, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1970, pellava- ja hamppualan yhteisestä markkinajärjes
telystä (EYVL L 146, 4.7.1970, s. 1).

Neuvoston asetus (EY) N:o 1673/2000, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2000, kuiduntuotantoon tarkoitetun pellavan ja ham
pun yhteisestä markkinajärjestelystä (EYVL L 193, 29.7.2000, s. 16).

Neuvoston asetus (EY) N:o 1050/2001, annettu 22 päivänä toukokuuta 2001, Kreikan liittymisasiakirjan liitteenä olevalla pöy
täkirjalla N:o 4 käyttöön otetun puuvillan tukijärjestelmän mukauttamisesta kuudennen kerran (EYVL L 148, 1.6.2001, s. 1).

Neuvoston asetus (EY) N:o 1051/2001, annettu 22 päivänä toukokuuta 2001, puuvillan tuotantotuesta (EYVL L 148, 1.6.2001, 
s. 3).

05 02 08  Hedelmät ja vihannekset

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 2200/96, annettu 28 päivänä lokakuuta 1996, hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjes
telystä (EYVL L 297, 21.11.1996, s. 1).

Neuvoston asetus (EY) N:o 2201/96, annettu 28 päivänä  lokakuuta 1996, hedelmä- ja vihannesjalostealan yhteisestä markki
najärjestelystä (EYVL L 297, 21.11.1996, s. 29).

Neuvoston asetus (EY) N:o 2202/96, annettu 28 päivänä lokakuuta 1996, tiettyjen sitrushedelmien tuottajien tukijärjestelmästä 
(EYVL L 297, 21.11.1996, s. 49).

Neuvoston asetus (EY)  N:o  1182/2007, annettu 26  päivänä  syyskuuta 2007, hedelmä- ja vihannesalan erityissäännöistä 
(EUVL L 273, 17.10.2007, s. 1).

05 02 08 03  Tuottajaorganisaatioiden toimintarahastot

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

285 000 000 267 000 000 723 163 509,96

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan unionin osuus tuottajaorganisaatioiden toimintarahastoihin liittyvistä yhteisrahoitetuista 
menoista asetuksen (EY)  N:o  1234/2007 II osan I osaston IV luvun IV a jakson II  alajakson ja asetuksen 
(EU) N:o 1308/2013 32–38 artiklan mukaisesti sekä asetuksen (EY) N:o 2200/96 15 artiklan ja asetuksen (EY) N:o 1182/2007 
III osaston II luvun mukaiset mahdolliset jäljellä olevat menot.

05 02 08 11  Tuki tuottajaryhmittymille esihyväksyntää varten

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

269 000 000 253 000 000 288 015 298,64

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asetuksen (EY) N:o 1182/2007 III osaston I luvun ja asetuksen (EY) N:o 1234/2007 II osan 
1 osaston IV luvun IV a jakson I alajakson mukaiset esihyväksytyille tuottajaryhmille myönnettävistä tuista aiheutuvat menot.

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1970&mm=07&jj=04&type=L&nnn=146&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:193:0016:0016:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:148:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:148:0003:0003:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:148:0003:0003:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1996&mm=11&jj=21&type=L&nnn=297&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1996&mm=11&jj=21&type=L&nnn=297&pppp=0029&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1996&mm=11&jj=21&type=L&nnn=297&pppp=0049&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:273:0001:0001:FI:PDF
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05 02 08 12  Kouluhedelmäjärjestelmä

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

122 000 000 90 000 000 58 573 803,40

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 II osan I osaston IV luvun IV a jakson II a alajakson ja ase
tuksen (EU)  N:o  1308/2013  23–25  artiklan mukaisesti kouluhedelmäjärjestelmään liittyvästä unionin osuudesta aiheutuvat 
menot.

05 02 08 99  Muut toimenpiteet (hedelmät ja vihannekset)

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

700 000 1 000 000 1 452 621,—

Selvitysosa

Entiset alamomentit 05 02 08 01, 05 02 08 09 ja 05 02 08 99

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut mahdolliset asetuksen (EY) N:o 1234/2007 ja asetuksen (EU) N:o 1308/2013 mukai
set hedelmiä ja vihanneksia koskevat menot sekä asetusten (EY)  N:o  399/94, (EY)  N:o  2200/96, (EY)  N:o  2201/96, 
(EY) N:o 2202/96 ja  (EY) N:o 1782/2003 mukaisten toimenpiteiden jäljellä olevat menot, joita ei kateta momentin 05 02 08 
muiden alamomenttien määrärahoista.

Erityisesti se sisältää asetuksen (EU) N:o 1308/2013 219 artiklan, 220 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 221 artiklan mukaisesti 
toteutetuista poikkeuksellisista toimenpiteistä aiheutuvat menot.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 399/94, annettu 21 päivänä helmikuuta 1994, kuivattuja viinirypäleitä koskevista erityistoimenpi
teistä (EYVL L 54, 25.2.1994, s. 3).

Neuvoston asetus (EY) N:o 1782/2003, annettu 29 päivänä syyskuuta 2003, yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestel
miä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (ETY)  N:o  2019/93, 
(EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o 1254/1999, 
(EY) N:o 1673/2000, (ETY) N:o 2358/71 ja (EY) N:o 2529/2001 muuttamisesta (EUVL L 270, 21.10.2003, s. 1).

05 02 09  Viinialan tuotteet

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (ETY) N:o 822/87, annettu 16 päivänä maaliskuuta 1987, viinin yhteisestä markkinajärjestelystä (EYVL L 84, 
27.3.1987, s. 1).

Neuvoston asetus (EY)  N:o  1493/1999, annettu 17  päivänä  toukokuuta 1999, viinin yhteisestä markkinajärjestelystä 
(EYVL L 179, 14.7.1999, s. 1).

Neuvoston asetus (EY)  N:o  479/2008, annettu 29  päivänä  huhtikuuta 2008, viinialan yhteisestä markkinajärjestelystä 
(EUVL L 148, 6.6.2008, s. 1).

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=02&jj=25&type=L&nnn=054&pppp=0003&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:270:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1987&mm=03&jj=27&type=L&nnn=084&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1987&mm=03&jj=27&type=L&nnn=084&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:179:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:148:0001:0001:FI:PDF
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05 02 09 08  Viinialan kansalliset tukiohjelmat

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

1 083 000 000 1 065 600 000 1 069 810 779,82

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asetuksen (EY)  N:o  1234/2007 II osan I osaston IV luvun IV b jakson I ja  II  alajakson ja 
asetuksen (EU) N:o 1308/2013 39–54 artiklan mukaisten viinialan tukiohjelmien menot.

05 02 09 99  Muut toimenpiteet (viiniala)

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

2 000 000 6 000 000 2 239 159,65

Selvitysosa

Entiset alamomentit 05 02 09 04, 05 02 09 09 ja 05 02 09 99

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asetusten (EY) N:o 479/2008, (ETY) N:o 822/87 ja (EY) N:o 1493/1999 soveltamisesta joh
tuvat mahdolliset loppuerät, joita ei kateta momentin 05 02 09 muiden alamomenttien määrärahoista. Se on tarkoitettu kat
tamaan myös asetuksen (EY) N:o 1234/2007 II osan I osaston III luvun IV a jakson III alajakson mukaisen raivausjärjestelmän 
jäljellä olevat menot.

Erityisesti se sisältää asetuksen (EU) N:o 1308/2013 219 artiklan, 220 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 221 artiklan mukaisesti 
toteutetuista poikkeuksellisista toimenpiteistä aiheutuvat menot.

05 02 10  Menekinedistämistoimet

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 2702/1999, annettu 14 päivänä joulukuuta 1999, maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja myyn
ninedistämistoimista kolmansissa maissa (EYVL L 327, 21.12.1999, s. 7).

Neuvoston asetus (EY) N:o 2826/2000, annettu 19 päivänä joulukuuta 2000, maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja mene
kinedistämistoimista sisämarkkinoilla (EYVL L 328, 23.12.2000, s. 2).

Neuvoston asetus (EY) N:o 3/2008, annettu 17 päivänä joulukuuta 2007, maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja menekin
edistämistoimista sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa (EUVL L 3, 5.1.2008, s. 1).

05 02 10 01  Menekinedistämistoimet – Jäsenvaltioiden suorittamat maksut

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

60 000 000 60 000 000 47 380 169,84

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu jäsenvaltioiden täytäntöönpanemien maataloustuotteita ja niiden tuotantotapaa sekä elintarvikkeita 
koskevien menekinedistämisohjelmien osarahoittamiseen.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:327:0007:0007:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:328:0002:0002:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:003:0001:0001:FI:PDF
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05 02 10 02  Menekinedistämistoimet – Unionin suorittamat suorat maksut

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

1 500 000 1 350 000 1 040 000 1 126 798 1 326 312,74 656 422,25

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan komission suoraan hallinnoimien menekinedistämistoimien sekä menekinedistämisohjel
mien täytäntöönpanon edellyttämän teknisen avun rahoittaminen. Tekninen apu kattaa valmistelua, seurantaa, arviointia, val
vontaa ja hallinnointia koskevat toimenpiteet.

05 02 10 99  Muut toimenpiteet (menekinedistäminen)

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

p.m. p.m. 6 581,10

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu menekinedistämistoimenpiteisiin liittyvien asetusten mukaisten muiden sellaisten toimenpiteiden 
rahoittamiseen, joita ei rahoiteta momentin 05 02 10 muiden alamomenttien määrärahoista.

05 02 11  Muut kasvituotteet/toimenpiteet

05 02 11 03  Humala – Tuki tuottajaorganisaatioille

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

2 300 000 2 300 000 2 277 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 102 a artiklan ja asetuksen (EU) N:o 1308/2013 I osaston 
II luvun mukaisesti humala-alalla tuottajaorganisaatioille maksettavat tuet.

05 02 11 04  POSEI (lukuun ottamatta suoria tukia)

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

238 000 000 230 000 000 227 654 016,32

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

— menot, jotka ovat aiheutuneet asetusten (EU) N:o 228/2013 ja (EU) N:o 229/2013 mukaisesti, ja jäljellä olevat menot, jotka 
aiheutuvat asetusten (EY) N:o 247/2006 ja (EY) N:o 1405/2006 mukaisen Posei-ohjelmaa ja Egeanmeren saaria koskevan 
sääntelyn täytäntöönpanosta, 

— asetuksen (EY) N:o 1785/2003 5 artiklan mukaiset tuet unionin riisin toimituksille Ranskan merentakaiseen departement
tiin Réunioniin.
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Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 1785/2003, annettu 29 päivänä syyskuuta 2003, riisin yhteisestä markkinajärjestelystä (EUVL L 270, 
21.10.2003, s. 96).

Neuvoston asetus (EY) N:o 247/2006, annettu 30 päivänä tammikuuta 2006, unionin syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutet
tavista maatalousalan erityistoimenpiteistä (EUVL L 42, 14.2.2006, s. 1).

Neuvoston asetus (EY)  N:o  1405/2006, annettu 18  päivänä  syyskuuta 2006, Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutetta
vista maatalousalan erityistoimenpiteistä (EUVL L 265, 26.9.2006, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 228/2013, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2013, unionin syrjäisimpien 
alueiden hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 247/2006 kumoamisesta 
(EUVL L 78, 20.3.2013, s. 23).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 229/2013, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2013, Egeanmeren pienten saar
ten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä ja neuvoston asetuksen (EY)  N:o  1405/2006 kumoamisesta 
(EUVL L 78, 20.3.2013, s. 41).

05 02 11 99  Muut toimenpiteet (muut kasvituotteet/toimenpiteet)

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

100 000 700 000 99 002 943,75

Selvitysosa

Entiset alamomentit 05 02 11 01, 05 02 11 05 ja 05 02 11 99

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut mahdolliset asetuksen (EY) N:o 1234/2007 ja asetuksen (EU) N:o 1308/2013 mukai
set muita kasvituotteita/toimenpiteitä koskevat menot sekä asetuksen (ETY)  N:o  2072/92 ja asetusten (EY)  N:o  603/95 
ja (EY) N:o 1786/2003 soveltamisesta aiheutuvat muut mahdolliset loppuerät, joita ei kateta momentin 05 02 11 muiden ala
momenttien määrärahoista. Se on tarkoitettu kattamaan myös kuivatun rehun tuotantotukeen asetuksen 
(EY)  N:o  1234/2007  87  artiklan mukaisesti liittyvät mahdolliset jäljellä olevat menot ja asetuksen 
(EY) N:o 1234/2007 104 artiklan mukaiset mahdolliset jäljellä olevat menot.

Erityisesti se sisältää asetuksen (EU) N:o 1308/2013 219 artiklan, 220 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 221 artiklan mukaisesti 
toteutetuista poikkeuksellisista toimenpiteistä aiheutuvat menot.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2075/92, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1992, raakatupakka-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 
(EYVL L 215, 30.7.1992, s. 70).

Neuvoston asetus (EY)  N:o  603/95, annettu 21  päivänä  helmikuuta 1995, kuivarehualan yhteisestä markkinajärjestelystä 
(EYVL L 63, 21.3.1995, s. 1).

Neuvoston asetus (EY)  N:o  1786/2003, annettu 29  päivänä  syyskuuta 2003, kuivatun rehun yhteisestä markkinajärjestelystä 
(EUVL L 270, 21.10.2003, s. 114).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:270:0096:0096:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:270:0096:0096:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:042:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:265:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:078:0023:0023:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:078:0041:0041:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1992&mm=07&jj=30&type=L&nnn=215&pppp=0070&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1995&mm=03&jj=21&type=L&nnn=063&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:270:0114:0114:FI:PDF
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05 02 12  Maito ja maitotuotteet

05 02 12 01  Maidon ja maitotuotteiden vientituki

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

p.m. 100 000 172 524,05

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asetuksen (EY)  N:o  1234/2007  162–170  artiklan ja asetuksen 
(EU) N:o 1308/2013 196–204 artiklan mukaisesti myönnetyt maidon ja maitotuotteiden vientituet.

05 02 12 02  Rasvattoman maitojauheen interventiovarastointi

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

p.m. p.m. – 10 211 676,97

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tekniset ja rahoituskulut ja muut kulut, erityisesti varastojen rahallisen arvon aleneminen, 
jotka aiheutuvat asetuksen (EY)  N:o  1234/2007  10–13, 18, 25 ja  27  artiklan ja asetuksen (EU)  N:o  1308/2013  8, 9, 11–16 
ja 19–21 artiklan mukaisesti rasvattoman maitojauheen julkista varastointia varten tehdyistä ostoista.

Se on tarkoitettu kattamaan myös asetuksen (EU) N:o 1308/2013 8, 9 ja 17–20 artiklan mukainen rasvattoman maitojauheen 
yksityisen varastoinnin tuki.

05 02 12 03  Rasvattoman maidon käytön tuki

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka aiheutuvat

— asetuksen (EY) N:o 1234/2007 99 artiklan mukaisesti eläinten ruokinnassa käytettävälle osittain kuoritulle rasvattomalle 
maitojauheelle myönnetyistä tuista, 

— asetuksen (EY) N:o 1234/2007 100 artiklan mukaisesti kaseiinin valmistamiseen käytetylle rasvattomalle maidolle myön
netyistä tuista.

05 02 12 04  Voin ja kerman interventiovarastointi

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

6 000 000 9 000 000 7 821 482,68

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asetuksen (EY)  N:o  1234/2007  28 ja  29  artiklan ja asetuksen (EU)  N:o  1308/2013  8, 9 
ja 17–20 artiklan mukaisesti myönnetystä yksityisen varastoinnin tuesta aiheutuvat menot.

Se on tarkoitettu kattamaan myös tekniset ja rahoituskulut ja muut kulut, erityisesti varastojen rahallisen arvon aleneminen, jotka 
aiheutuvat asetuksen (EY)  N:o  1234/2007  10–13, 18, 25 ja  27  artiklan ja asetuksen (EU)  N:o  1308/2013  8, 9, 11–16 
ja 19–21 artiklan mukaisesti voin ja kerman julkista varastointia varten tehdyistä ostoista.
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05 02 12 08  Koulumaito

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

75 000 000 74 000 000 69 185 489,17

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asetuksen (EY)  N:o  1234/2007  102  artiklan ja asetuksen 
(EU) N:o 1308/2013 26–28 artiklan mukaisesti koulujen oppilaille toimitettaviin maitotuotteisiin myönnettävän unionin tuen 
menot.

05 02 12 99  Muut toimenpiteet (maito ja maitotuotteet)

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

100 000 100 000 42 439,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 ja asetuksen (EU) N:o 1308/2013 mukaiset maitoalan toi
menpiteitä koskevat muut mahdolliset menot, joita ei kateta momentin 05 02 12 muiden alamomenttien määrärahoista.

Se on tarkoitettu kattamaan myös tietyille maidon tai maitotuotteiden tuottajille, joita kutsutaan SLOM-tuottajiksi, maksetta
vista korvauksista aiheutuvat menot.

Erityisesti se sisältää asetuksen (EU) N:o 1308/2013 219 artiklan, 220 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 221 artiklan mukaisesti 
toteutetuista poikkeuksellisista toimenpiteistä aiheutuvat menot.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 2330/98, annettu 22 päivänä lokakuuta 1998, tietyille maidon tai maitotuotteiden tuottajille, jotka 
eivät ole voineet tilapäisesti harjoittaa toimintaansa, tarjottavasta hyvityksestä (EYVL L 291, 30.10.1998, s. 4).

Komission asetus (EU) N:o 1233/2009, annettu 15 päivänä joulukuuta 2009, erityisen markkinatukitoimenpiteen vahvistami
sesta maitoalalla (EUVL L 330, 16.12.2009, s. 70).

05 02 13  Naudanliha

05 02 13 01  Naudanlihan vientituki

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

1 000 000 5 000 000 31 489 889,26

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asetuksen (EY)  N:o  1234/2007  162–170  artiklan ja asetuksen 
(EU) N:o 1308/2013 196–204 artiklan mukaisesti myönnetyt naudanlihan vientituet.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:291:0004:0004:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:330:0070:0070:FI:PDF
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05 02 13 02  Naudanlihan interventiovarastointi

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asetuksen (EY)  N:o  1234/2007  31 ja  34  artiklan ja asetuksen (EU)  N:o  1308/2013  8, 9 
ja 17–20 artiklan mukaisesti myönnetyt naudanlihan yksityisen varastoinnin tuet.

Se on tarkoitettu kattamaan myös tekniset ja rahoituskulut ja muut kulut, erityisesti varastojen rahallisen arvon aleneminen, jotka 
aiheutuvat asetuksen (EY) N:o 1234/2007 10–12, 18, 25 ja 27 artiklan ja asetuksen (EU) N:o 1308/2013 8–16 ja 19–21 artik
lan mukaisesti naudanlihan julkista varastointia varten tehdyistä ostoista.

05 02 13 04  Elävien eläinten vientituki

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

p.m. 2 000 000 5 702 980,61

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asetuksen (EY)  N:o  1234/2007  162–170  artiklan ja asetuksen 
(EU) N:o 1308/2013 196–204 artiklan mukaisesti myönnetyt elävien eläinten vientituet.

05 02 13 99  Muut toimenpiteet (naudanliha)

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

100 000 100 000 141 656,09

Selvitysosa

Entiset alamomentit 05 02 13 03 ja 05 02 13 99

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut mahdolliset asetuksen (EY) N:o 1234/2007 ja asetuksen (EU) N:o 1308/2013 mukai
set naudanliha-alan toimenpiteitä koskevat menot sekä asetuksen (EY)  N:o  1254/1999 soveltamisesta aiheutuvat muut mah
dolliset loppuerät, joita ei kateta momentin 05 02 13 muiden alamomenttien määrärahoista.

Se on tarkoitettu kattamaan myös mahdolliset jäljellä olevat maksut, jotka liittyvät unionin rahoitusosuuteen kustannuksista, 
jotka aiheutuvat ennen 23 päivää tammikuuta 2006 toteutetusta yli 30 kuukauden ikäisten nautojen (OTMS) vapaaehtoisesta 
teurastuksesta ja ennen 1  päivää  elokuuta 1996 syntyneiden nautojen (OCDS) 23  päivästä  tammikuuta 2006 alkaen toteute
tusta teurastuksesta naudanliha-alan poikkeuksellisista markkinatukitoimenpiteistä Yhdistyneessä kuningaskunnassa 19  päi
vänä huhtikuuta 1996 annetun komission asetuksen (EY) N:o 716/96 (EYVL L 99, 20.4.1996, s. 14) soveltamisen johdosta.

Erityisesti se sisältää asetuksen (EU) N:o 1308/2013 219 artiklan, 220 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 221 artiklan mukaisesti 
toteutetuista poikkeuksellisista toimenpiteistä aiheutuvat menot.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 1254/1999, annettu 17 päivänä toukokuuta 1999, naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 
(EYVL L 263, 18.10.2000, s. 34).

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1996&mm=04&jj=20&type=L&nnn=099&pppp=0014&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:263:0034:0034:FI:PDF
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05 02 14  Lampaan- ja vuohenliha

05 02 14 01  Lampaan- ja vuohenlihan interventiovarastointi

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asetuksen (EY)  N:o  1234/2007  31 ja  38  artiklan ja asetuksen (EU)  N:o  1308/2013  8, 9 
ja 17–20 artiklan mukaisesti myönnetyt lampaan- ja vuohenlihan yksityisen varastoinnin tuet.

05 02 14 99  Muut toimenpiteet (lampaan- ja vuohenliha)

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut mahdolliset asetuksen (EY) N:o 1234/2007 ja asetuksen (EU) N:o 1308/2013 mukai
set lampaan- ja vuohenliha-alan toimenpiteitä koskevat menot sekä asetuksen (EY)  N:o  2529/2001 soveltamisesta aiheutuvat 
muut mahdolliset loppuerät, joita ei kateta momentin 05 02 14 muiden alamomenttien määrärahoista.

Erityisesti se sisältää asetuksen (EU) N:o 1308/2013 219 artiklan, 220 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 221 artiklan mukaisesti 
toteutetuista poikkeuksellisista toimenpiteistä aiheutuvat menot.

05 02 15  Sianliha, munat ja siipikarjanliha, mehiläishoito ja muut eläintuotteet

05 02 15 01  Sianlihan vientituki

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

100 000 5 000 000 18 623 270,14

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asetuksen (EY)  N:o  1234/2007  162–170  artiklan ja asetuksen 
(EU) N:o 1308/2013 196–204 artiklan mukaisesti myönnetyt sianlihan vientituet.
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05 02 15 02  Sianlihan interventiovarastointi

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

p.m. p.m. 5 818 074,23

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asetuksen (EY)  N:o  1234/2007  31 ja  37  artiklan ja asetuksen (EU)  N:o  1308/2013  8, 9 
ja 17–20 artiklan mukaisesti sianlihan yksityiseen varastointiin liittyvät kustannukset.

05 02 15 04  Munien vientituki

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

p.m. p.m. 1 818 924,46

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asetuksen (EY)  N:o  1234/2007  162–170  artiklan ja asetuksen 
(EU) N:o 1308/2013 196–204 artiklan mukaisista munien vientituista aiheutuvat menot.

05 02 15 05  Siipikarjanlihan vientituki

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

1 000 000 77 000 000 79 306 588,45

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asetuksen (EY)  N:o  1234/2007  162–170  artiklan ja asetuksen 
(EU) N:o 1308/2013 196–204 artiklan mukaisista siipikarjanlihan vientituista aiheutuvat menot.

05 02 15 06  Mehiläishoidon erityistuki

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

31 000 000 30 000 000 28 851 433,53

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asetuksen (EY)  N:o  1234/2007  105–110  artiklan ja asetuksen 
(EU) N:o 1308/2013 55–57 artiklan mukaisesti erityistoimenpitein myönnettävä mehiläishoidon tuki, tulomenetysten korvaus 
sekä kuluttajille tiedottamisen, markkinoiden avoimuuden ja laadunvalvonnan parantaminen.
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05 02 15 99  Muut toimenpiteet (sianliha, siipikarja, munat, mehiläishoito ja muut eläintuotteet)

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

p.m. 2 000 000 3 010,48

Selvitysosa

Entiset alamomentit 05 02 15 03, 05 02 15 07 ja 05 02 15 99

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut mahdolliset asetuksen (EY) N:o 1234/2007 ja asetuksen (EU) N:o 1308/2013 mukai
set sianlihaa, munia ja siipikarjanlihaa, mehiläishoitoa ja muita eläintuotteita koskevat menot, joita ei kateta momentin 05 02 15 
muiden alamomenttien määrärahoista.

Erityisesti se sisältää asetuksen (EU) N:o 1308/2013 219 artiklan, 220 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 221 artiklan mukaisesti 
toteutetuista poikkeuksellisista toimenpiteistä aiheutuvat menot.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 797/2004, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2004, toimista, joiden tavoitteena on parantaa mehiläis
tuotteiden tuotannon ja kaupan pitämisen edellytyksiä (EUVL L 125, 28.4.2004, s. 1).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:125:0001:0001:FI:PDF
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LUKU  05 03  — SUORAT TUET, JOILLA TUETAAN MAATALOUSTULOJA, RAJOITETAAN MAATALOUSTULON VAIHTELUA SEKÄ 
EDISTETÄÄN YMPÄRISTÖÖN JA ILMASTOON LIITTYVIÄ TAVOITTEITA

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
2012/2014

05 03 SUORAT TUET, JOILLA TUETAAN 
MAATALOUSTULOJA, RAJOITE
TAAN MAATALOUSTULON VAIH
TELUA SEKÄ EDISTETÄÄN 
YMPÄRISTÖÖN JA ILMASTOON 
LIITTYVIÄ TAVOITTEITA

05 03 01 Tuotannosta irrotetut suorat tuet

05 03 01 01 Tilatukijärjestelmä 2 30 083 000 000 30 635 000 000 31 080 528 585,40 103,32

05 03 01 02 Yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmä 2 7 382 000 000 6 665 000 000 5 915 681 886,30 80,14

05 03 01 03 Erillinen sokerituki 2 277 000 000 282 000 000 281 153 377,85 101,50

05 03 01 04 Erillinen hedelmä- ja vihannestuki 2 12 000 000 13 000 000 12 331 564,75 102,76

05 03 01 05 Erityistuki (68 artikla) – Tuotannosta 
irrotetut suorat tuet 2 487 000 000 469 000 000 376 754 993,89 77,36

05 03 01 06 Erillinen marjatuki 2 11 000 000 12 000 000 —

05 03 01 99 Muut määrärahat (tuotannosta irrote
tut suorat tuet) 2 p.m. p.m. – 985 393,40 —

Momentti 05 03 01 – Välisumma 38 252 000 000 38 076 000 000 37 665 465 014,79 98,47

05 03 02 Muut suorat tuet

05 03 02 06 Emolehmäpalkkiot 2 902 000 000 922 000 000 933 970 914,61 103,54

05 03 02 07 Emolehmälisäpalkkiot 2 49 000 000 51 000 000 49 787 898,78 101,61

05 03 02 13 Lammas- ja vuohipalkkio 2 23 000 000 22 000 000 22 339 531,32 97,13

05 03 02 14 Lammas- ja vuohialan lisäpalkkio 2 7 000 000 7 000 000 6 823 711,33 97,48

05 03 02 28 Silkkiäistoukkien tuki 2 500 000 500 000 355 980,51 71,20

05 03 02 36 Tuet tietyille maatalouden muodoille 
ja laatutuotannolle 2 2 000 000 4 000 000 113 883 128,40 5 694,16

05 03 02 39 Lisätuki sokerijuurikkaan ja -ruo’on 
viljelijöille 2 21 000 000 21 000 000 23 007 418,86 109,56

05 03 02 40 Puuvillan pinta-alatuki 2 239 000 000 240 000 000 245 811 754,46 102,85

05 03 02 42 Siirtymäkauden hedelmä- ja 
vihannestuki – Muut tuotteet kuin 
tomaatit 2 3 000 000 34 000 000 34 727 616,16 1 157,59

05 03 02 44 Erityistuki (68 artikla) – Tuotantoon 
sidotut suorat tuet 2 1 089 000 000 1 101 000 000 785 514 107,12 72,13

05 03 02 50 Posei – Euroopan unionin 
tukiohjelmat 2 407 000 000 417 000 000 411 085 341,63 101,—

05 03 02 52 Posei – Egeanmeren saaret 2 18 000 000 18 000 000 17 898 229,60 99,43
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05 03 02 99 Muut määrärahat (suorat tuet) 2 9 675 640 17 400 000 568 721 151,37 5 877,87

Momentti 05 03 02 – Välisumma 2 770 175 640 2 854 900 000 3 213 926 784,15 116,02

05 03 03 Lisätuet 2 600 000 1 000 000 638 401,56 106,40

05 03 10 Maatalousalan kriisivaraus 2 424 500 000 —

Luku 05 03 – Yhteensä 41 447 275 640 40 931 900 000 40 880 030 200,50 98,63

Selvitysosa

Tulot, jotka otetaan yleisen tulotaulukon momentille 6 7 0, voidaan ottaa määrärahoiksi mihin tahansa tämän luvun budjetti
kohtaan varainhoitoasetuksen 21 artiklan ja 174 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Tämän luvun määrärahatarpeita arvioitaessa yleisen tulotaulukon alamomenteilta 6  7  0  1, 6  7  0  2 ja  6  7  0  3 peräisin olevat
1 000 000 000 euroa on otettu huomioon määritettäessä momentin 05  03  01 ja erityisesti alamomentin 05  03  01  01 
määrärahatarvetta.

Jollei toisin ilmoiteta, kaikkiin tämän luvun momentteihin ja alamomentteihin sovelletaan seuraavaa oikeusperustaa.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 1782/2003, annettu 29 päivänä syyskuuta 2003, yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestel
miä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä (EUVL L 270, 21.10.2003, s. 1).

Neuvoston asetus (EY)  N:o  1290/2005, annettu 21  päivänä  kesäkuuta 2005, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 
(EUVL L 209, 11.8.2005, s. 1).

Neuvoston asetus (EY) N:o 73/2009, annettu 19 päivänä  tammikuuta 2009, yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestel
miä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä (EUVL L 30, 31.1.2009, s. 16).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  671/2012, annettu 11  päivänä  heinäkuuta 2012, neuvoston asetuksen 
(EY)  N:o  73/2009 muuttamisesta viljelijöille vuonna 2013 myönnettävien suorien tukien soveltamisen osalta (EUVL  L  204, 
31.7.2012, s. 11).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1306/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, yhteisen maatalouspo
litiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY)  N:o  352/78, (EY)  N:o  165/94, 
(EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja  (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, 
s. 549).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, yhteisen maatalouspo
litiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 637/2008 
ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) No 1310/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, eräistä maaseudun kehit
tämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) myönnettävää tukea koskevista siirtymäsäännöksistä, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 muuttamisesta varojen ja niiden jaon osalta vuonna 2014 sekä neuvoston asetuksen 
(EY)  N:o  73/2009 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU)  N:o  1307/2013, (EU)  N:o  1306/2013 
ja (EU) N:o 1308/2013 muuttamisesta niiden soveltamisen osalta vuonna 2014 (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 865).

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission täytäntöönpanoasetus (EU)  N:o  964/2013, annettu 9  päivänä  lokakuuta 2013, neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 73/2009 säädettyjen suorien tukien mukautusasteesta kalenterivuodeksi 2013 (EUVL L 268, 10.10.2013, s. 5).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:270:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:209:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:030:0016:0016:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:204:0011:0011:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:204:0011:0011:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0549:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0549:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0608:0608:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0865:0865:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:268:0005:0005:FI:PDF
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05 03 01  Tuotannosta irrotetut suorat tuet

05 03 01 01  Tilatukijärjestelmä

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

30 083 000 000 30 635 000 000 31 080 528 585,40

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asetuksen (EY) N:o 73/2009 III osaston ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 III osaston mukai
sesta tilatukijärjestelmästä aiheutuvat menot.

05 03 01 02  Yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmä

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

7 382 000 000 6 665 000 000 5 915 681 886,30

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asetuksen (EY) N:o 73/2009 V osaston, asetuksen (EY) N:o 1782/2003 IV a osaston ja vuo
sien 2003 ja 2005 liittymisasiakirjojen mukaisesta yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmästä aiheutuvat menot.

Oikeusperusta

Vuoden 2003 Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasa
vallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisasiakirja ja erityisesti sen liit
teen II ”Luettelo, jota tarkoitetaan liittymisasiakirjan 20 artiklassa” 6 A kohdan 26 alakohta, sellaisena kuin se on mukautettuna 
neuvoston päätöksellä 2004/281/EY (EUVL L 93, 30.3.2004, s. 1).

Vuoden 2005 Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisasiakirja, ja erityisesti sen liite  III ”Luettelo, jota tarkoitetaan liittymis
asiakirjan 19 artiklassa”.

05 03 01 03  Erillinen sokerituki

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

277 000 000 282 000 000 281 153 377,85

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asetuksen (EY) N:o 73/2009 V osaston ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 IV a osaston sään
nösten mukaisesta erillisestä sokerituesta aiheutuvat menot yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmää soveltavien jäsenvaltioiden 
osalta.

05 03 01 04  Erillinen hedelmä- ja vihannestuki

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

12 000 000 13 000 000 12 331 564,75

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asetuksen (EY) N:o 73/2009 V osaston ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 IV a osaston sään
nösten mukaisesta erillisestä hedelmä- ja vihannestuesta aiheutuvat menot yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmää soveltavien 
jäsenvaltioiden osalta.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:093:0001:0001:FI:PDF
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05 03 01 05  Erityistuki (68 artikla) – Tuotannosta irrotetut suorat tuet

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

487 000 000 469 000 000 376 754 993,89

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asetuksen (EY) N:o 73/2009 68 artiklassa säädetystä, tuotannosta irrotetusta erityistuesta 
ja erityisesti 1 kohdan a alakohdan v alakohdassa ja 1 kohdan c ja d alakohdassa tarkoitetuista tuista aiheutuvat menot.

05 03 01 06  Erillinen marjatuki

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

11 000 000 12 000 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asetuksen (EY)  N:o  73/2009  129  artiklassa säädetystä erillisestä marjatuesta aiheutuvat 
menot yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmää kyseisen asetuksen V osaston mukaisesti soveltavien jäsenvaltioiden osalta.

05 03 01 99  Muut määrärahat (tuotannosta irrotetut suorat tuet)

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

p.m. p.m. – 985 393,40

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaiset muiden tuotannosta irrotettujen suorien tukien menot, joita ei kateta muiden 
momenttiin 05  03  01 kuuluvien alamomenttien määrärahoista, sekä sellaiset oikaisut, jotka johtuvat asetuksen 
(EY) N:o 73/2009 liitteessä IV vahvistettujen nettoenimmäismäärien tai kyseisen asetuksen liitteessä VIII vahvistettujen kansal
listen enimmäismäärien noudattamatta jättämisestä ja joita ei voida ottaa erilliseen momentin 05 03 01 budjettikohtaan.

05 03 02  Muut suorat tuet

Oikeusperusta

Neuvoston asetus N:o 136/66/ETY, annettu 22 päivänä syyskuuta 1966, rasva-alan yhteisestä markkinajärjestelystä (EYVL 172, 
30.9.1966, s. 3025/66).

Neuvoston asetus (ETY)  N:o  1696/71, annettu 26  päivänä  heinäkuuta 1971, humala-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 
(EYVL L 175, 4.8.1971, s. 1).

Neuvoston asetus (ETY)  N:o  2358/71, annettu 26  päivänä  lokakuuta 1971, siemenalan yhteisestä markkinajärjestelystä 
(EYVL L 246, 5.11.1971, s. 1).

Neuvoston asetus (ETY)  N:o  154/75, annettu 21  päivänä  tammikuuta 1975, oliivirekisterin perustamisesta oliiviöljyä tuotta
vissa jäsenvaltioissa (EYVL L 19, 24.1.1975, s. 1).

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2075/92, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1992, raakatupakka-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 
(EYVL L 215, 30.7.1992, s. 70).

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2076/92, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1992, tupakanlehdistä tupakkalajikeryhmittäin maksetta
vista palkkioista sekä jalostuskiintiöistä lajikeryhmittäin ja jäsenvaltioittain eriytetyistä takuukynnyksistä (EYVL  L  215, 
30.7.1992, s. 77).

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1966&mm=09&jj=30&type=P&nnn=172&pppp=3025&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1966&mm=09&jj=30&type=P&nnn=172&pppp=3025&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1971&mm=08&jj=04&type=L&nnn=175&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1971&mm=11&jj=05&type=L&nnn=246&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1975&mm=01&jj=24&type=L&nnn=019&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1992&mm=07&jj=30&type=L&nnn=215&pppp=0070&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1992&mm=07&jj=30&type=L&nnn=215&pppp=0077&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1992&mm=07&jj=30&type=L&nnn=215&pppp=0077&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
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Neuvoston asetus (EY)  N:o  1868/94, annettu 27  päivänä  heinäkuuta 1994, perunatärkkelystuotannon kiintiöjärjestelmästä 
(EYVL L 197, 30.7.1994, s. 4).

Neuvoston asetus (EY) N:o 3072/95, annettu 22 päivänä joulukuuta 1995, riisin yhteisestä markkinajärjestelystä (EYVL L 329, 
30.12.1995, s. 18).

Neuvoston asetus (EY)  N:o  1251/1999, annettu 17  päivänä  toukokuuta 1999, tukijärjestelmästä tiettyjen peltokasvien viljeli
jöille (EYVL L 160, 26.6.1999, s. 1).

Neuvoston asetus (EY) N:o 1254/1999, annettu 17 päivänä toukokuuta 1999, naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 
(EYVL L 160, 26.6.1999, s. 21).

Neuvoston asetus (EY) N:o 1255/1999, annettu 17 päivänä  toukokuuta 1999, maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkina
järjestelystä (EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48).

Neuvoston asetus (EY) N:o 2529/2001, annettu 19 päivänä  joulukuuta 2001, lampaan- ja vuohenliha-alan yhteisestä markki
najärjestelystä (EYVL L 341, 22.12.2001, s. 3).

Neuvoston asetus (EY) N:o 546/2002, annettu 25 päivänä maaliskuuta 2002, tupakanlehtien jäsenvaltiokohtaisten palkkioiden 
ja takuukynnysten vahvistamisesta lajikeryhmittäin satovuosiksi 2002, 2003 ja 2004 (EYVL L 84, 28.3.2002, s. 4).

Neuvoston asetus (EY) N:o 2323/2003, annettu 17 päivänä  joulukuuta 2003, siemenalalla markkinointivuodeksi 2004/2005 
myönnettävien tukien määrien vahvistamisesta (EUVL L 345, 31.12.2003, s. 21).

Neuvoston asetus (EY) N:o 1544/2006, annettu 5 päivänä lokakuuta 2006, erityistoimenpiteistä silkkiäistoukkien kasvatuksen 
edistämiseksi (EUVL L 286, 17.10.2006, s. 1).

05 03 02 06  Emolehmäpalkkiot

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

902 000 000 922 000 000 933 970 914,61

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asetuksen (EY) N:o 73/2009 IV osaston 1 luvun 11 jakson ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 
IV osaston 12 luvun säännösten mukaiset emolehmäpalkkiot.

Se on tarkoitettu kattamaan myös asetuksen (EY) N:o 1254/1999 6 artiklan mukaiset jäljellä olevat maksut, lukuun ottamatta 
asetuksen (EY) N:o 1254/1999 6 artiklan 5 kohdan soveltamisesta aiheutuvia lisäpalkkioita (asetuksen (EY) N:o 1260/1999 3 
ja 6 artiklassa tarkoitetut alueet sekä jäsenvaltiot, jotka ovat erikoistuneet emolehmien pitoon).

05 03 02 07  Emolehmälisäpalkkiot

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

49 000 000 51 000 000 49 787 898,78

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asetuksen (EY) N:o 73/2009 IV osaston 1 luvun 11 jakson ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 
IV osaston 12 luvun säännösten mukaiset kansalliset emolehmälisäpalkkiot.

Se on tarkoitettu kattamaan myös asetuksen (EY)  N:o  1254/1999  6  artiklan  5  kohdan mukaisten, asetuksen 
(EY)  N:o  1260/1999  3 ja  6  artiklassa tarkoitetuille alueille sekä jäsenvaltioille, jotka ovat erikoistuneet emolehmien pitoon, 
myönnettävien tukien jäljellä olevat maksut.

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=07&jj=30&type=L&nnn=197&pppp=0004&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1995&mm=12&jj=30&type=L&nnn=329&pppp=0018&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1995&mm=12&jj=30&type=L&nnn=329&pppp=0018&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:160:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:160:0021:0021:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:160:0048:0048:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:341:0003:0003:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:084:0004:0004:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:345:0021:0021:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:286:0001:0001:FI:PDF


KOMISSIO
OSASTO 05 — MAATALOUS JA MAASEUDUN KEHITTÄMINEN

LUKU 05 03 — SUORAT TUET, JOILLA TUETAAN MAATALOUSTULOJA, RAJOITETAAN MAATALOUSTULON VAIHTELUA SEKÄ
EDISTETÄÄN YMPÄRISTÖÖN JA ILMASTOON LIITTYVIÄ TAVOITTEITA (jatkoa)

05 03 02 (jatkoa)

II/276 FI Euroopan unionin virallinen lehti 20.2.2014

05 03 02 13  Lammas- ja vuohipalkkio

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

23 000 000 22 000 000 22 339 531,32

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asetuksen (EY) N:o 73/2009 IV osaston 1 luvun 10 jakson ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 
IV osaston 11 luvun säännösten mukaiset eläinkohtaiset tuet.

Se on tarkoitettu kattamaan myös asetuksen (EY) N:o 2529/2001 4 artiklan mukaiset jäljellä olevat maksut.

05 03 02 14  Lammas- ja vuohialan lisäpalkkio

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

7 000 000 7 000 000 6 823 711,33

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asetuksen (EY) N:o 73/2009 IV osaston 1 luvun 10 jakson ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 
IV osaston 11 luvun säännösten mukaisesti epäsuotuisilla tai vuoristoisilla alueilla lampaan- ja vuohenlihan tuottajille uuhta tai 
kuttua kohti myönnetystä erityistuesta aiheutuvat menot.

Se on tarkoitettu kattamaan myös asetuksen (EY) N:o 2529/2001 5 artiklan mukaiset jäljellä olevat maksut.

05 03 02 28  Silkkiäistoukkien tuki

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

500 000 500 000 355 980,51

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 111 artiklan ja asetuksen (EY) N:o 1544/2006 1 artiklan 
säännösten mukaisesti myönnettävä silkkiäistoukkien tuki.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 1544/2006, annettu 5 päivänä lokakuuta 2006, erityistoimenpiteistä silkkiäistoukkien kasvatuksen 
edistämiseksi (EUVL L 286, 17.10.2006, s. 1).

Neuvoston asetus (EY)  N:o  1234/2007, annettu 22  päivänä  lokakuuta 2007, maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja 
tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) (EUVL  L  299, 
16.11.2007, s. 1).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:286:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:299:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:299:0001:0001:FI:PDF
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05 03 02 36  Tuet tietyille maatalouden muodoille ja laatutuotannolle

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

2 000 000 4 000 000 113 883 128,40

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan mahdollisesti jäljellä olevat maksut, jotka liittyvät asetuksen 
(EY)  N:o  73/2009  72  artiklan  3  kohdan ja asetuksen (EY)  N:o  1782/2003  69  artiklan säännösten mukaisesti myönnettäviin 
tukiin.

05 03 02 39  Lisätuki sokerijuurikkaan ja -ruo’on viljelijöille

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

21 000 000 21 000 000 23 007 418,86

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asetuksen (EY) N:o 73/2009 IV osaston 1 luvun 7 jakson ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 
IV osaston 10  f luvun mukaisesti sokerijuurikkaan ja -ruo’on viljelijöille maksettavat tuet. Tätä tukea maksetaan niiden jäsen
valtioiden tuottajille, jotka ovat myöntäneet asetuksen (EY) N:o 320/2006 3 artiklassa säädettyä rakenneuudistustukea vähin
tään 50 prosentille asetuksen (EY) N:o 318/2006 liitteessä III vahvistetusta sokerikiintiöstä.

05 03 02 40  Puuvillan pinta-alatuki

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

239 000 000 240 000 000 245 811 754,46

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asetuksen (EY) N:o 73/2009 IV osaston 1 luvun 6 jakson ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 
IV osaston 10 a luvun säännösten mukainen puuvillan pinta-alatuki.

05 03 02 42  Siirtymäkauden hedelmä- ja vihannestuki – Muut tuotteet kuin tomaatit

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

3 000 000 34 000 000 34 727 616,16

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asetuksen (EY) N:o 73/2009 54 artiklan 2 kohdan ja 128 artiklan 2 kohdan sekä asetuksen 
(EY) N:o 1782/2003 68 b artiklan 2 kohdan ja 143 b c artiklan 2 kohdan mukaiset yhtä tai useampaa hedelmää tai vihannesta, 
tomaatteja lukuun ottamatta, tuottaville viljelijöille maksettavat siirtymäkauden tuet.
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05 03 02 44  Erityistuki (68 artikla) – Tuotantoon sidotut suorat tuet

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

1 089 000 000 1 101 000 000 785 514 107,12

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asetuksen (EY) N:o 73/2009 68 artiklassa säädetystä tuotantoon sidotusta erityistuesta ja 
erityisesti sen 1 kohdan a alakohdan i, ii, iii ja iv alakohdassa sekä 1 kohdan b ja e alakohdassa tarkoitetuista tuista aiheutuvat 
menot.

05 03 02 50  Posei – Euroopan unionin tukiohjelmat

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

407 000 000 417 000 000 411 085 341,63

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asetuksen (EU)  N:o  228/2013 mukaiset suorat tuet, jotka liittyvät paikallista maatalous
tuotantoa koskevia erityisiä tukitoimenpiteitä sisältäviin ohjelmiin, ja asetuksen (EY) N:o 247/2006 III osaston soveltamisesta 
johtuvat mahdolliset jäljellä olevat menot.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 247/2006, annettu 30 päivänä tammikuuta 2006, unionin syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutet
tavista maatalousalan erityistoimenpiteistä (EUVL L 42, 14.2.2006, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 228/2013, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2013, unionin syrjäisimpien 
alueiden hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 247/2006 kumoamisesta 
(EUVL L 78, 20.3.2013, s. 23).

05 03 02 52  Posei – Egeanmeren saaret

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

18 000 000 18 000 000 17 898 229,60

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut suorien tukien menot, jotka aiheutuvat asetuksen (EU) N:o 229/2013 täytäntöönpa
nosta, ja asetusten (ETY) N:o 2019/93 ja (EY) N:o 1405/2006 soveltamisesta johtuvat mahdolliset jäljellä olevat menot.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (ETY)  N:o  2019/93, annettu 19  päivänä  heinäkuuta 1993, tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityistoi
menpiteistä Aigeianmeren pienten saarten hyväksi (EYVL L 184, 27.7.1993, s. 1).

Neuvoston asetus (EY)  N:o  1405/2006, annettu 18  päivänä  syyskuuta 2006, Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutetta
vista maatalousalan erityistoimenpiteistä (EUVL L 265, 26.9.2006, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 229/2013, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2013, Egeanmeren pienten saar
ten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä ja neuvoston asetuksen (EY)  N:o  1405/2006 kumoamisesta 
(EUVL L 78, 20.3.2013, s. 41).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:042:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:078:0023:0023:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1993&mm=07&jj=27&type=L&nnn=184&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:265:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:078:0041:0041:FI:PDF


KOMISSIO
OSASTO 05 — MAATALOUS JA MAASEUDUN KEHITTÄMINEN

LUKU 05 03 — SUORAT TUET, JOILLA TUETAAN MAATALOUSTULOJA, RAJOITETAAN MAATALOUSTULON VAIHTELUA SEKÄ
EDISTETÄÄN YMPÄRISTÖÖN JA ILMASTOON LIITTYVIÄ TAVOITTEITA (jatkoa)

05 03 02 (jatkoa)

20.2.2014 FI Euroopan unionin virallinen lehti II/279

05 03 02 99  Muut määrärahat (suorat tuet)

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

9 675 640 17 400 000 568 721 151,37

Selvitysosa

Entiset alamomentit  05  03  02  01, 05  03  02  04, 05  03  02  05, 05  03  02  08, 05  03  02  09, 05  03  02  10, 05  03  02  18, 
05 03 02 19, 05 03 02 21, 05 03 02 22, 05 03 02 23, 05 03 02 24, 05 03 02 25, 05 03 02 26, 05 03 02 41, 05 03 02 43, 
05 03 02 51 ja 05 03 02 99

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaiset muiden suorien tukien menot, joita ei kateta muiden momenttiin 05 03 02 kuu
luvien alamomenttien määrärahoista, sekä oikaisut, joita ei voida ottaa erilliseen budjettikohtaan. Se on tarkoitettu kattamaan 
myös sellaiset oikaisut, jotka johtuvat asetuksen (EY) N:o 73/2009 liitteessä IV vahvistettujen nettoenimmäismäärien tai kysei
sen asetuksen liitteessä VIII vahvistettujen kansallisten enimmäismäärien noudattamatta jättämisestä ja joita ei voida ottaa eril
liseen momentin 05 03 02 budjettikohtaan. Siitä voidaan lisäksi kattaa seuraaviin toimiin liittyvät jäljellä olevat menot:

— asetuksen (EY) N:o 1782/2003 IV osaston 8 luvun ja asetuksen (EY) N:o 1251/1999 4 artiklan 4 kohdan mukainen pinta-
alatuen lisämäärä, 

— asetuksen (EY) N:o 1782/2003 IV osaston 13 luvun ja asetuksen (EY) N:o 1577/96 mukainen kahviherneen, linssin ja vir
nan tuotannon säilyttämiseksi maksettu hehtaarituki, 

— asetusten (EY)  N:o  603/95, (EY)  N:o  1782/2003 ja  (EY)  N:o  1786/2003 mukainen kuivattujen rehujen siirtymäkauden 
järjestelmä, 

— asetuksen (EY) N:o 1782/2003 IV osaston 10 luvun ja asetuksen (EY) N:o 1251/1999 5 artiklan mukainen durumvehnän 
ylimääräinen tuki muille kuin perinteisille tuotantoalueille, 

— asetuksen (EY)  N:o  1782/2003 IV osaston 12 luvun ja asetuksen (EY)  N:o  1254/1999  5  artiklan mukainen naudanlihan 
kausiporrastuspalkkio, 

— asetuksen (EY) N:o 1782/2003 IV osaston 12 luvun ja asetuksen (EY) N:o 1254/1999 13 artiklan mukainen naudanlihan 
laajaperäistämispalkkio, 

— asetuksen (EY)  N:o  1782/2003  133  artiklan ja asetuksen (EY)  N:o  1254/1999  11  artiklan mukaiset naudantuottajien 
lisätuet, 

— asetuksen (EY)  N:o  1782/2003 IV osaston 11 luvun ja asetuksen (EY)  N:o  2519/2001  5  artiklan mukaiset lampaan- ja 
vuohenliha-alan lisämaksut, 

— asetuksen (EY) N:o 1782/2003 IV osaston 7 luvun mukaisesti maidontuottajille maksettava maitopalkkio, 

— asetuksen (EY) N:o 1782/2003 IV osaston 7 luvun mukaisesti maidontuottajille maksettavat lisäpalkkiot, 

— asetuksen (ETY) N:o 404/93 12 artiklan mukainen banaanien tasaustuki, 

— asetuksen (EY) N:o 1782/2003 IV osaston 10 e luvun mukainen sokerijuurikkaan viljelijöille maksettava siirtymäkauden 
tuki, 

— maatalouden euromääräisen valuuttajärjestelmän vahvistaminen asetuksen (EY) N:o 2799/98 mukaisesti, 

— asetuksen (EY) N:o 2201/96 7 artiklan mukainen kuivattujen viinirypäleiden pinta-alatuki, 

— asetuksen (EY) N:o 1782/2003 IV osaston 5 luvun mukaiset pinta-alatuet energiakasvien viljelijöille, 

— asetuksen (EY) N:o 1782/2003 IV osaston 10 luvun ja asetuksen (EY) N:o 1251/1999 4 artiklan 3 kohdan mukaiset vil
jojen, öljykasvien, valkuaiskasvien ja nurmisäilörehun pinta-alatuet sekä kesannoinnin tuet, 

— asetuksen (EY) N:o 1782/2003 IV osaston 10 luvun ja asetuksen (EY) N:o 1251/1999 5 artiklan mukaiset hehtaarikohtai
set lisäkorvaukset perinteisten tuotantoalueiden durumvehnän tuottajille, 

— asetuksen (EY) N:o 73/2009 IV osaston 1 luvun 5 jakson, asetuksen (EY) N:o 1782/2003 IV osaston 9 luvun ja asetuksen 
(EY) N:o 2358/71 3 artiklan mukaiset siementen tuotantotuet,
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— asetuksen (EY) N:o 73/2009 IV osaston 1 luvun 11 jakson, asetuksen (EY) N:o 1782/2003 IV osaston 12 luvun ja asetuk
sen (EY) N:o 1254/1999 4 artiklan mukaiset naudanlihan erityispalkkiot, 

— asetuksen (EY) N:o 73/2009 IV osaston 1 luvun 11 jakson, asetuksen (EY) N:o 1782/2003 IV osaston 12 luvun ja asetuk
sen (EY)  N:o  1254/1999  11  artiklan mukaiset nautaeläinten vasikoiden teurastuspalkkiot ja naudanliha-alan yhteisestä 
markkinajärjestelystä 27 päivänä kesäkuuta 1968 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 805/68 (EYVL L 148, 28.6.1968, 
s. 24) 4 i artiklan mukaiset sonnivasikoiden jalostuspalkkioihin liittyvät mahdolliset jäljellä olevat maksut, 

— asetuksen (EY) N:o 73/2009 IV osaston 1 luvun 11 jakson, asetuksen (EY) N:o 1782/2003 IV osaston 12 luvun ja asetuk
sen (EY)  N:o  1254/1999  11  artiklan mukaiset täysikasvuisten nautaeläinten teurastuspalkkiot ja asetuksen 
(ETY) N:o 805/68 4 i artiklan mukaiset sonnivasikoiden jalostuspalkkioihin liittyvät mahdolliset jäljellä olevat maksut, 

— asetuksen (EY) N:o 73/2009 IV osaston 1 luvun 2 jakson ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 IV osaston 6 luvun mukainen 
tuotantotuki perunatärkkelyksen valmistukseen tarkoitettujen perunoiden tuottajille, 

— asetuksen (EY) N:o 73/2009 IV osaston 1 luvun 1 jakson ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 IV osaston 3 luvun mukaisesti 
myönnetty riisin pinta-alatuki sekä asetuksen (EY) N:o 3072/95 6 artiklan mukaiset mahdolliset jäljellä olevat maksut, 

— asetuksen (EY) N:o 1782/2003 IV osaston 10 b luvun, asetuksen (EY) N:o 154/75 3 artiklan ja asetuksen N:o 136/66/ETY 
II osaston mukaiset oliivitarhojen tuet, 

— asetuksen (EY) N:o 1782/2003 IV osaston 10 c luvun, asetuksen (EY) N:o 546/2002 1 artiklan, asetuksen (ETY) N:o 2075/92 
I osaston ja asetuksen (ETY) N:o 2076/92 3 artiklan mukainen raakatupakan viljelijöille myönnettävä tuki, 

— asetuksen (EY)  N:o  1782/2003 IV osaston 10 d luvun ja asetuksen (ETY)  N:o  1696/71  12  artiklan mukaisesti tuottajille 
myönnettävä humalan pinta-alatuki, 

— asetuksen (EY) N:o 1782/2003 IV osaston 1 luvun mukainen durumvehnän erityinen laatupalkkio, 

— asetuksen (EY) N:o 73/2009 IV osaston 1 luvun 3 jakson ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 IV osaston 2 luvun mukainen 
valkuaiskasvien tuottajien tuki, 

— asetuksen (EY) N:o 73/2009 IV osaston 1 luvun 4 jakson ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 IV osaston 4 luvun mukainen 
pähkinöiden tuottajien tuki, 

— asetuksen (EY) N:o 73/2009 54 artiklan 1 kohdan ja 128 artiklan 1 kohdan sekä asetuksen (EY) N:o 1782/2003 68 b artik
lan 1 kohdan ja 143 b c artiklan 1 kohdan mukaiset tomaattien tuottajille maksettavat siirtymäkauden tuet, 

— asetuksen (EY) N:o 73/2009 IV osaston 1 luvun 9 jakson ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 IV osaston 10 h luvun mukai
nen siirtymäkauden marjatuki, 

— asetuksen (EY) N:o 1782/2003 70 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaiset syrjäisimpien alueiden suorat tuet ja kyseisillä 
alueilla ennen vuotta 2006 myönnetyt suorat tuet.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (ETY)  N:o  404/93, annettu 13  päivänä  helmikuuta 1993, banaanialan yhteisestä markkinajärjestelystä 
(EYVL L 47, 25.2.1993, s. 1).

Neuvoston asetus (EY) N:o 1577/96, annettu 30 päivänä heinäkuuta 1996, tiettyjä palkoviljoja koskevasta erityistoimenpiteestä 
(EYVL L 206, 16.8.1996, s. 4).

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1968&mm=06&jj=28&type=L&nnn=148&pppp=0024&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1968&mm=06&jj=28&type=L&nnn=148&pppp=0024&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1993&mm=02&jj=25&type=L&nnn=047&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1996&mm=08&jj=16&type=L&nnn=206&pppp=0004&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
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Neuvoston asetus (EY) N:o 2201/96, annettu 28 päivänä  lokakuuta 1996, hedelmä- ja vihannesjalostealan yhteisestä markki
najärjestelystä (EYVL L 297, 21.11.1996, s. 29).

Neuvoston asetus (EY) N:o 2799/98, annettu 15 päivänä joulukuuta 1998, maatalouden euromääräisestä valuuttajärjestelmästä 
(EYVL L 349, 24.12.1998, s. 1).

Neuvoston asetus (EY) N:o 2800/98, annettu 15 päivänä  joulukuuta 1998, siirtymätoimenpiteistä euron käyttöönottamiseksi 
yhteisessä maatalouspolitiikassa (EYVL L 349, 24.12.1998, s. 8).

Neuvoston asetus (EY)  N:o  1259/1999, annettu 17  päivänä  toukokuuta 1999, yhteisen maatalouspolitiikan mukaisia suoran 
tuen järjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä (EYVL L 160, 26.6.1999, s. 113).

Neuvoston asetus (EY)  N:o  1452/2001, annettu 28  päivänä  kesäkuuta 2001, tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityistoi
menpiteistä Ranskan merentakaisten departementtien hyväksi, direktiivin 72/462/ETY muuttamisesta ja asetusten 
(ETY) N:o 525/77 ja (ETY) N:o 3763/91 (Poseidom) kumoamisesta(EYVL L 198, 21.7.2001, s. 11).

Neuvoston asetus (EY)  N:o  1453/2001, annettu 28  päivänä  kesäkuuta 2001, tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityistoi
menpiteistä Azorien ja Madeiran hyväksi ja asetuksen (ETY)  N:o  1600/92 kumoamisesta (Poseima) (EYVL  L  198, 21.7.2001, 
s. 26).

Neuvoston asetus (EY)  N:o  1454/2001, annettu 28  päivänä  kesäkuuta 2001, tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityistoi
menpiteistä Kanariansaarten hyväksi ja asetuksen (ETY) N:o 1601/92 kumoamisesta (Poseican) (EYVL L 198, 21.7.2001, s. 45).

Neuvoston asetus (EY)  N:o  1786/2003, annettu 29  päivänä  syyskuuta 2003, kuivatun rehun yhteisestä markkinajärjestelystä 
(EUVL L 270, 21.10.2003, s. 114).

Neuvoston asetus (EY) N:o 247/2006, annettu 30 päivänä tammikuuta 2006, unionin syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutet
tavista maatalousalan erityistoimenpiteistä (EUVL L 42, 14.2.2006, s. 1).

05 03 03  Lisätuet

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

600 000 1 000 000 638 401,56

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asetuksen (EY) N:o 1782/2003 12 artiklan mukaisesti aiheutuvat jäljellä olevat tuet.

05 03 10  Maatalousalan kriisivaraus

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

424 500 000

Selvitysosa

Uusi momentti

Tämän varausta koskevan momentin määrärahat on tarkoitettu kattamaan toimenpiteistä, joita tarvitaan selviämään maatalo
ustuotantoon tai maataloustuotteiden jakeluun vaikuttavista merkittävistä kriiseistä, aiheutuvat menot.

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1996&mm=11&jj=21&type=L&nnn=297&pppp=0029&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:349:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:349:0008:0008:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:160:0113:0113:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:198:0011:0011:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:198:0026:0026:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:198:0026:0026:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:198:0045:0045:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:270:0114:0114:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:042:0001:0001:FI:PDF
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Varaus on muodostettu tekemällä kunkin vuoden alussa maatalouden suoriin tukiin (luku 05 03) vähennys budjettikurin säi
lyttämistä koskevan mekanismin avulla (asetuksen (EY)  N:o  73/2009, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella 
(EY) N:o 671/2012, 11 artikla, asetuksen (EU) N:o 1306/2013 26 artikla ja asetuksen (EU) N:o 1307/2013 8 artikla). Kun komis
sio katsoo asianomaisen säädöksen mukaisesti tarpeelliseksi käyttää maatalousalan kriisivarausta, se esittää Euroopan parlamen
tille ja neuvostolle ehdotuksen määrärahojen siirtämisestä varauksesta asianomaisiin budjettikohtiin, joista tarpeelliseksi katsottu 
toimenpide rahoitetaan. Ennen kuin komissio ehdottaa määrärahasiirtoa varauksen käyttämiseksi, on selvitettävä mahdollisuu
det määrärahojen uudelleen kohdentamiseen. Kaikki varaukseen sisältyvät määrät, joita ei ole asetettu kriisitoimenpiteiden käyt
töön, on ennen varainhoitovuoden loppua maksettava takaisin oikeassa suhteessa maatalouden suorina tukina niihin 
budjettikohtiin, joista vähennys tehtiin.

Varantoon turvautuvat siirrot ja siirrot varannosta takaisin maatalouden suoriin tukiin on tehtävä varainhoitoasetuksen 
mukaisesti.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 73/2009, annettu 19 päivänä  tammikuuta 2009, yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestel
miä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä (EUVL L 30, 31.1.2009, s. 16).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1306/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, yhteisen maatalouspo
litiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY)  N:o  352/78, (EY)  N:o  165/94, 
(EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja  (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, 
s. 549).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, yhteisen maatalouspo
litiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 637/2008 
ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) No 1310/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, eräistä maaseudun kehit
tämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) myönnettävää tukea koskevista siirtymäsäännöksistä, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 muuttamisesta varojen ja niiden jaon osalta vuonna 2014 sekä neuvoston asetuksen 
(EY)  N:o  73/2009 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU)  N:o  1307/2013, (EU)  N:o  1306/2013 
ja (EU) N:o 1308/2013 muuttamisesta niiden soveltamisen osalta vuonna 2014 (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 865).

Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1311/2013, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, vuosia 2014–2020 koskevan monivuo
tisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884).

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission täytäntöönpanoasetus (EU)  N:o  964/2013, annettu 9  päivänä  lokakuuta 2013, neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 73/2009 säädettyjen suorien tukien mukautusasteesta kalenterivuodeksi 2013 (EUVL L 268, 10.10.2013, s. 5).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:030:0016:0016:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0549:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0549:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0608:0608:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0865:0865:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0884:0884:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:268:0005:0005:FI:PDF
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LUKU  05 04  — MAASEUDUN KEHITTÄMINEN

Osasto
Luku

Momentti
Alamo
mentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012
%

Maksut
2012/2014Maksusitou

mukset Maksut Maksusitou
mukset Maksut Maksusitou-

mukset Maksut

05 04 MAASEUDUN KEHITTÄMINEN

05 04 01 EMOTR:n tukiosastosta rahoi
tettavan maaseudun kehittämis
toiminnan loppuun saattaminen 
– Ohjelmakausi 2000–2006

05 04 01 14 EMOTR:n tukiosastosta rahoitetta
van maaseudun kehittämistoimin
nan loppuun saattaminen – 
Ohjelmakausi 2000–2006 2 p.m. p.m. p.m. p.m. – 2 798 802,74 – 2 798 802,74 —

Momentti 05 04 01 – Välisumma p.m. p.m. p.m. p.m. – 2 798 802,74 – 2 798 802,74 —

05 04 02 EMOTR:n ohjausosastosta 
rahoitettava maaseudun 
kehittämistoiminta – Edellisten 
ohjelmien loppuun saattaminen

05 04 02 01 Euroopan maatalouden ohjaus- ja 
tukirahaston ohjausosaston 
ohjelmien loppuun saattaminen – 
Tavoitteeseen 1 kuuluvat alueet 
(2000–2006) 2 p.m. p.m. p.m. 183 509 271 0,— 136 190 222,80 —

05 04 02 02 Pohjois-Irlannin sekä Irlannin 
raja-alueen kreivikuntien rauhan 
ja sovinnon erityisohjelman 
loppuun saattaminen 
(2000–2006) 2 p.m. p.m. p.m. 2 189 102 0,— 0,— —

05 04 02 03 Aikaisempien ohjelmien loppuun 
saattaminen tavoitteisiin 1 ja 6 
kuuluvilla alueilla (ennen vuotta 
2000) 2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— —

05 04 02 04 Aikaisempien ohjelmien loppuun 
saattaminen tavoitteeseen 5 b 
kuuluvilla alueilla (ennen vuotta 
2000) 2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— —

05 04 02 05 Aikaisempien ohjelmien loppuun 
saattaminen tavoitteeseen 1 
kuuluvilla alueilla (ennen vuotta 
2000) 2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— —

05 04 02 06 Leader-aloitteen loppuun 
saattaminen (2000–2006) 2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 1 353 952,76 —

05 04 02 07 Aikaisempien yhteisön aloitteiden 
loppuun saattaminen (ennen 
vuotta 2000) 2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— —

05 04 02 08 Aikaisempien innovatiivisten 
toimenpiteiden loppuun 
saattaminen (ennen vuotta 2000) 2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— —

05 04 02 09 Euroopan maatalouden ohjaus- ja 
tukirahaston ohjausosaston 
ohjelmien loppuun saattaminen – 
Operatiivinen tekninen apu 
(2000–2006) 2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— —

Momentti 05 04 02 – Välisumma p.m. p.m. p.m. 185 698 373 0,— 137 544 175,56 —
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Osasto
Luku

Momentti
Alamo-
mentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012
%

Maksut
2012/2014Maksusitou-

mukset Maksut Maksusitou-
mukset Maksut Maksusitou-

mukset Maksut
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05 04 03 Muiden toimenpiteiden loppuun 
saattaminen

05 04 03 02 Kasvien ja eläinten perintöaines – 
Aiempien toimenpiteiden lop
puun saattaminen 2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 1 211 830,01 —

Momentti 05 04 03 – Välisumma p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 1 211 830,01 —

05 04 04 Uusia jäsenvaltioita koskeva 
siirtymäkauden tukiväline 
maaseudun kehittämistoiminnan 
rahoittamiseksi EMOTR:n 
tukiosastosta – Ohjelmien 
loppuun saattaminen 
(2004–2006) 2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— —

05 04 05 Euroopan maaseudun 
kehittämisen 
maatalousrahastosta 
(maaseuturahasto) rahoitettavan 
maaseudun kehittämistoiminnan 
loppuun saattaminen 
(2007–2013)

05 04 05 01 Maaseudun kehittämisohjelmat 2 p.m. 10 329 896 149 14 788 920 797 12 826 924 314 14 589 123 242,— 13 116 592 223,30 126,98

05 04 05 02 Operatiivinen tekninen apu 2 p.m. 6 433 956 14 535 000 8 463 833 8 356 451,32 5 081 713,54 78,98

Momentti 05 04 05 – Välisumma p.m. 10 336 330 105 14 803 455 797 12 835 388 147 14 597 479 693,32 13 121 673 936,84 126,95

05 04 60 Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahasto 
(maaseuturahasto) (2014–2020)

05 04 60 01 Maaseudun kestävän kehityksen 
edistäminen sekä alueellisesti ja 
ympäristön kannalta 
tasapainoisemman, 
ilmastomyönteisemmän ja 
innovatiivisemman unionin 
maatalousalan edistäminen 2 13 970 049 059 1 267 275 423 —

05 04 60 02 Operatiivinen tekninen apu 2 17 222 000 7 748 500 —

05 04 60 03 Komission jäsenvaltion pyynnöstä 
hallinnoima operatiivinen 
tekninen apu 2 p.m. p.m. —

Momentti 05 04 60 – Välisumma 13 987 271 059 1 275 023 923 —

Luku 05 04 – Yhteensä 13 987 271 059 11 611 354 028 14 803 455 797 13 021 086 520 14 594 680 890,58 13 257 631 139,67 114,18

05 04 01  EMOTR:n tukiosastosta rahoitettavan maaseudun kehittämistoiminnan loppuun saattaminen – Ohjelmakausi 2000–2006

Selvitysosa

Tulot, jotka otetaan yleisen tulotaulukon momentille 6 7 0, voidaan ottaa määrärahoiksi mille tahansa tämän luvun alamomen
tille varainhoitoasetuksen 18 ja 154 artiklan mukaisesti.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 1257/1999, annettu 17 päivänä toukokuuta 1999, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston 
(EMOTR) tuesta maaseudun kehittämiseen (EYVL L 160, 26.6.1999, s. 80).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:160:0080:0080:FI:PDF
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Neuvoston asetus (EY) N:o 1260/1999, annettu 21 päivänä kesäkuuta 1999, rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöksistä 
(EYVL L 161, 26.6.1999, s. 1).

Neuvoston asetus (EY) N:o 1268/1999, annettu 21 päivänä kesäkuuta 1999, yhteisön tuesta maataloutta ja maaseudun kehit
tämistä koskeville liittymistä valmisteleville toimenpiteille jäsenyyttä hakeneissa Keski- ja Itä-Euroopan maissa liittymistä edel
tävänä aikana (EYVL L 161, 26.6.1999, s. 87).

Neuvoston asetus (EY)  N:o  1290/2005, annettu 21  päivänä  kesäkuuta 2005, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 
(EUVL L 209, 11.8.2005, s. 1) ja erityisesti sen 39 artikla.

05 04 01 14  EMOTR:n tukiosastosta rahoitettavan maaseudun kehittämistoiminnan loppuun saattaminen – Ohjelmakausi 2000–2006

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

p.m. p.m. – 2 798 802,74

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan jäsenvaltioiden takaisin perimät määrät, joita ei voida pitää asetuksen 
(EY) N:o 1290/2005 32 artiklan mukaisina sääntöjenvastaisuuksina tai laiminlyönteinä. Määrät kirjataan aiemmin alamomen
teista 05 04 01 01–05 04 01 13 rahoitettujen menojen rahoitusoikaisuina, eivätkä jäsenvaltiot voi käyttää niitä uudelleen.

Se on tarkoitettu myös kattamaan jäljellä olevat maksamattomat määrät, jotka jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet asetuksen 
(EY) N:o 1290/2005 39 artiklan 3 kohdan soveltamiseksi.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY)  N:o  1290/2005, annettu 21  päivänä  kesäkuuta 2005, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 
(EUVL L 209, 11.8.2005, s. 1).

05 04 02  EMOTR:n ohjausosastosta rahoitettava maaseudun kehittämistoiminta – Edellisten ohjelmien loppuun saattaminen

Selvitysosa

Asetuksen (EY) N:o 1260/1999 39 artiklassa säädetään varainhoitoa koskevista oikaisuista, joista mahdollisesti aiheutuvat tulot 
otetaan tulotaulukkoon alamomentille 6 5 0 0. Nämä tulot voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukai
sesti silloin kun on tarpeen kattaa aikaisemmin päätettyjen oikaisujen peruuttamiseen tai supistamiseen liittyvät riskit.

Oikeusperusta

Jollei toisin ilmoiteta, kaikkiin tämän momentin kohtiin sovelletaan seuraavaa oikeusperustaa:

Euroopan yhteisön perustamissopimus ja erityisesti sen 158, 159 ja 161 artikla.

Neuvoston asetus (EY) N:o 1260/1999, annettu 21 päivänä kesäkuuta 1999, rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöksistä 
(EYVL L 161, 26.6.1999, s. 1).

Neuvoston asetus (EY)  N:o  1290/2005, annettu 21  päivänä  kesäkuuta 2005, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 
(EUVL L 209, 11.8.2005, s. 1) ja erityisesti sen 39 artikla.

Viiteasiakirjat-säädökset

Berliinissä 24 ja 25 päivänä maaliskuuta 1999 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:161:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:161:0087:0087:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:209:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:209:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:161:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:209:0001:0001:FI:PDF
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05 04 02 01  Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston ohjausosaston ohjelmien loppuun saattaminen – Tavoitteeseen 1 kuuluvat alu
eet (2000–2006)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. p.m. 183 509 271 0,— 136 190 222,80

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston ohjausosaston tavoitteen 1 mukaiset, ohjel
makaudelta 2000–2006 maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 1257/1999, annettu 17 päivänä toukokuuta 1999, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston 
(EMOTR) tuesta maaseudun kehittämiseen (EYVL L 160, 26.6.1999, s. 80).

05 04 02 02  Pohjois-Irlannin sekä Irlannin raja-alueen kreivikuntien rauhan ja sovinnon erityisohjelman loppuun saattaminen (2000–2006)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. p.m. 2 189 102 0,— 0,—

Selvitysosa

Rauhan ja sovinnon erityisohjelma on tarkoitettu kattamaan ohjelmakaudelta 2000–2006 maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Komission päätös 1999/501/EY, tehty 1 päivänä heinäkuuta 1999, rakennerahastojen tavoitteen n:o 1 mukaisten maksusitou
musmäärärahojen alustavasta jaosta jäsenvaltioittain kaudella 2000–2006 (EYVL L 194, 27.7.1999, s. 49), ottaen erityisesti huo
mioon sen johdanto-osan 5 kappale.

Viiteasiakirjat-säädökset

Berliinissä 24 ja 25 päivänä maaliskuuta 1999 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät ja erityisesti niiden 44 kohdan b 
alakohta.

05 04 02 03  Aikaisempien ohjelmien loppuun saattaminen tavoitteisiin 1 ja 6 kuuluvilla alueilla (ennen vuotta 2000)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan edellisiltä ohjelmakausilta maksattamatta olevat sitoumukset entisten tavoitteiden 1 
ja 6 osalta.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:160:0080:0080:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:194:0049:0049:FI:PDF
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Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 1257/1999, annettu 17 päivänä toukokuuta 1999, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston 
(EMOTR) tuesta maaseudun kehittämiseen (EYVL L 160, 26.6.1999, s. 80).

05 04 02 04  Aikaisempien ohjelmien loppuun saattaminen tavoitteeseen 5 b kuuluvilla alueilla (ennen vuotta 2000)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan edellisiltä ohjelmakausilta maksattamatta olevat EMOTR:n ohjausosaston sitoumukset enti
sen tavoitteen 5 b osalta.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 1257/1999, annettu 17 päivänä toukokuuta 1999, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston 
(EMOTR) tuesta maaseudun kehittämiseen (EYVL L 160, 26.6.1999, s. 80).

05 04 02 05  Aikaisempien ohjelmien loppuun saattaminen tavoitteeseen 1 kuuluvilla alueilla (ennen vuotta 2000)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan edellisiltä ohjelmakausilta maksattamatta olevat EMOTR:n ohjausosaston sitoumukset enti
sen tavoitteen 5 a osalta.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 1257/1999, annettu 17 päivänä toukokuuta 1999, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston 
(EMOTR) tuesta maaseudun kehittämiseen (EYVL L 160, 26.6.1999, s. 80).

05 04 02 06  Leader-aloitteen loppuun saattaminen (2000–2006)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 1 353 952,76

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Leader+-yhteisöaloitteesta rahoitettavat ohjelmakaudelta 2000–2006 maksamatta olevat 
sitoumukset.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:160:0080:0080:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:160:0080:0080:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:160:0080:0080:FI:PDF
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Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 1257/1999, annettu 17 päivänä toukokuuta 1999, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston 
(EMOTR) tuesta maaseudun kehittämiseen (EYVL L 160, 26.6.1999, s. 80).

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission tiedonanto jäsenvaltioille, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2000, yhteisöaloitteen suuntaviivojen vahvistamisesta maa
seudun kehittämiseksi (Leader+) (EYVL C 139, 18.5.2000, s. 5).

05 04 02 07  Aikaisempien yhteisön aloitteiden loppuun saattaminen (ennen vuotta 2000)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ohjelmakautta 2000–2006 edeltävien yhteisöaloitteiden maksattamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 1257/1999, annettu 17 päivänä toukokuuta 1999, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston 
(EMOTR) tuesta maaseudun kehittämiseen (EYVL L 160, 26.6.1999, s. 80).

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission jäsenvaltioille 15  päivänä  kesäkuuta 1994 antama tiedonanto, joka koskee suuntaviivoja toimenpideohjelmia var
ten, joita jäsenvaltioita pyydetään kehittämään erityisen syrjäisiä alueita koskevan yhteisön aloitteen osalta (Regis II) (EYVL C 180, 
1.7.1994, s. 44).

Komission jäsenvaltioille 15 päivänä kesäkuuta 1994 antama tiedonanto, joka koskee suuntaviivoja yleiskattavaa tukea tai yhte
näistettyjä toimenpideohjelmia varten, joihin jäsenvaltioita pyydetään jättämään tukihakemuksia osana maatalouden kehittä
mistä koskevaa yhteisön aloitetta (Leader II) (EYVL C 180, 1.7.1994, s. 48).

Komission jäsenvaltioille 15 päivänä kesäkuuta 1994 antama tiedonanto, joka koskee suuntaviivoja jäsenvaltioiden toimenpi
deohjelmia varten, joita jäsenvaltioita pyydetään kehittämään osana rajan läheisten alueiden, rajat ylittävän yhteistyön ja valit
tujen energiaverkkojen kehittämistä koskevaa yhteisön aloitetta (Interreg II) (EYVL C 180, 1.7.1994, s. 60).

Ilmoitus jäsenvaltioille 16  päivänä  toukokuuta 1995 Pohjois-Irlannin ja Irlannin rajakreivikuntien rauhan ja sovinnon edistä
miseksi tarkoitetun erityisen tukiohjelman mukaisen aloitteen suuntaviivoista (Peace I -ohjelma) (EYVL C 186, 20.7.1995, s. 3).

Komission jäsenvaltioille 8 päivänä toukokuuta 1996 antama tiedonanto, joka koskee niiden toimenpideohjelmien suuntavii
vojen vahvistamista, joita jäsenvaltioita pyydetään kehittämään ylikansallista yhteistyötä aluesuunnittelun alalla koskevan 
Interreg-yhteisöaloitteen osalta (Interreg II C) (EYVL C 200, 10.7.1996, s. 23).

Komission neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle 26 päivänä marraskuuta 
1997 antama tiedonanto, joka koskee erityistä tukiohjelmaa rauhan ja sovinnon aikaansaamiseksi Pohjois-Irlannissa ja Irlannin 
raja-alueen kreivikunnissa (1995–1999) (Peace I -ohjelma) (KOM(97) 642 final).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:160:0080:0080:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2000:139:0005:0005:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:160:0080:0080:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=07&jj=01&type=C&nnn=180&pppp=0044&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=07&jj=01&type=C&nnn=180&pppp=0044&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=07&jj=01&type=C&nnn=180&pppp=0048&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=07&jj=01&type=C&nnn=180&pppp=0060&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1995&mm=07&jj=20&type=C&nnn=186&pppp=0003&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1996&mm=07&jj=10&type=C&nnn=200&pppp=0023&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
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05 04 02 08  Aikaisempien innovatiivisten toimenpiteiden loppuun saattaminen (ennen vuotta 2000)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan edellisten ohjelmakausien aikana tehtyjen sellaisten sitoumusten maksattaminen, jotka liit
tyvät innovatiivisiin toimiin tai valmistelu-, arviointi- tai seurantatoimenpiteisiin sekä muihin vastaaviin asetuksissa säädettyihin 
teknistä apua koskeviin toimenpidemuotoihin.

Se on tarkoitettu myös entisten monivuotisten toimien jäljellä olevien osien rahoittamiseen, erityisesti sellaisten, jotka on hyväk
sytty ja pantu täytäntöön muiden edellä mainittujen asetusten nojalla ja joita ei voida määritellä rahastojen ensisijaisiksi 
tavoitteiksi.

Määrärahaa käytetään tarvittaessa myös kattamaan EMOTR:n ohjausosastolle kuuluvat varat toimenpiteistä, joiden osalta vas
taavia maksusitoumusmäärärahoja ei ole käytettävissä eikä vahvistettu ohjelmakaudella 2000–2006.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 1257/1999, annettu 17 päivänä toukokuuta 1999, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston 
(EMOTR) tuesta maaseudun kehittämiseen (EYVL L 160, 26.6.1999, s. 80).

05 04 02 09  Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston ohjausosaston ohjelmien loppuun saattaminen – Operatiivinen tekninen apu 
(2000–2006)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan EMOTR:n ohjausosastosta rahoitettavat, ohjelmakaudelta 2000–2006 maksamatta olevat 
sitoumukset, jotka koskevat teknisen avun toimenpiteitä siten kuin niistä säädetään asetuksen (EY) N:o 1260/1999 23 artiklassa. 
Tekninen apu kattoi valmistelu-, seuranta-, arviointi-, valvonta- ja hallinnointitoimet, joita tarvittiin EMOTR:n ohjausosaston 
tukitoimien toteuttamiseksi. Määrärahoja käytettiin erityisesti rahoittamaan

— tukimenoja (edustusta, koulutusta, kokouksia, virkamatkoja koskevat korvaukset), 

— tiedotukseen ja julkaisuihin liittyviä menoja, 

— tietotekniikkaan ja televiestintään liittyviä menoja, 

— palveluntarjoajien sopimuksia, 

— avustuksia.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 1257/1999, annettu 17 päivänä toukokuuta 1999, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston 
(EMOTR) tuesta maaseudun kehittämiseen (EYVL L 160, 26.6.1999, s. 80).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:160:0080:0080:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:160:0080:0080:FI:PDF
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05 04 03  Muiden toimenpiteiden loppuun saattaminen

05 04 03 02  Kasvien ja eläinten perintöaines – Aiempien toimenpiteiden loppuun saattaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 1 211 830,01

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan maatalouden geenivarojen säilyttämistä, kuvaamista, keräämistä ja käyttöä koskevassa unio
nin ohjelmassa toteutettujen sitoumusten maksattaminen.

Määräraha käytetään ensisijaisesti luonnon monimuotoisuuden kestävään käyttöön ja jatkokehittämiseen viljelijöiden, alan 
vakiintuneiden valtioista riippumattomien järjestöjen sekä julkisten ja yksityisten instituuttien yhteistoiminnan kautta. Kulutta
jien tietoisuutta tällä alalla pitäisi myös edistää.

Tulot, jotka otetaan yleisen tulotaulukon momentille  6  7  0, voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuksen 21  artiklan ja 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 180 artiklan mukaisesti.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY)  N:o  870/2004, annettu 24  päivänä  huhtikuuta 2004, maatalouden geenivarojen säilyttämistä, kuvaa
mista, keräämistä ja käyttöä koskevasta yhteisön ohjelmasta (EUVL L 162, 30.4.2004, s. 18).

05 04 04  Uusia jäsenvaltioita koskeva siirtymäkauden tukiväline maaseudun kehittämistoiminnan rahoittamiseksi EMOTR:n tuki
osastosta – Ohjelmien loppuun saattaminen (2004–2006)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu ohjelmakauden 2004–2006 sitoumusten maksattamiseen.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 1257/1999, annettu 17 päivänä toukokuuta 1999, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston 
(EMOTR) tuesta maaseudun kehittämiseen (EYVL L 160, 26.6.1999, s. 80).

Vuoden 2003 Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasa
vallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisasiakirja, ja erityisesti sen liit
teen II ”Liittymisasiakirjan 20 artiklassa tarkoitettu luettelo” 6 A kohdan 26 kohta, sellaisena kuin se on mukautettuna neuvoston 
päätöksellä 2004/281/EY (EUVL L 93, 30.3.2004, s. 1).

Neuvoston asetus (EY)  N:o  1290/2005, annettu 21  päivänä  kesäkuuta 2005, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 
(EUVL L 209, 11.8.2005, s. 1) ja erityisesti kyseisen asetuksen 39 artikla.

05 04 05  Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) rahoitettavan maaseudun kehittämistoimin
nan loppuun saattaminen (2007–2013)

Selvitysosa

Tulot, jotka otetaan yleisen tulotaulukon momentille 6 7 1, voidaan ottaa määrärahoiksi mihin tahansa tämän momentin ala
momenttiin varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:162:0018:0018:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:160:0080:0080:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:093:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:209:0001:0001:FI:PDF
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Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY)  N:o  1290/2005, annettu 21  päivänä  kesäkuuta 2005, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 
(EUVL L 209, 11.8.2005, s. 1)

Neuvoston asetus (EY) N:o 1698/2005, annettu 20 päivänä syyskuuta 2005, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousra
haston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen (EUVL L 277, 21.10.2005, s. 1).

Neuvoston asetus (EY) N:o 378/2007, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2007, asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädettyjen suo
rien tukien vapaaehtoista mukauttamista koskevista säännöistä (EUVL L 95, 5.4.2007, s. 1).

Neuvoston asetus (EY) N:o 73/2009, annettu 19 päivänä  tammikuuta 2009, yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestel
miä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä (EUVL L 30, 31.1.2009, s. 16).

05 04 05 01  Maaseudun kehittämisohjelmat

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 10 329 896 149 14 788 920 797 12 826 924 314 14 589 123 242,— 13 116 592 223,30

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahastosta) rahoitetta
vat kauden 2007–2013 maaseudun kehittämisohjelmat.

Tämän alamomentin maksusitoumusmäärärahojen kokonaismäärästä 2 355 300 000 euroa saadaan tuen pakollisesta mukaut
tamisesta asetuksen (EY)  N:o  73/2009  9  artiklan  1  kohdan mukaisesti. Lisäksi 347 900 000 euroa saadaan asetuksen 
(EY)  N:o  378/2007 mukaisesta tukien vapaaehtoisesta mukauttamisesta. Kaikissa toimintalinjoissa maaseudun kehittämistoi
menpiteitä tarkastellaan viljely- ja tuotantomenetelmiä koskevien parannettujen suoritusindikaattorien perusteella, jotta vastat
taisiin ilmastonmuutoksen, vesiensuojelun, luonnon monimuotoisuuden ja uusiutuvien energialähteiden asettamiin haasteisiin. 
Jäsenvaltiot raportoivat maaseudun kehittämiseen liittyvien uusien haasteiden vuoksi toteutetuista toimista, maitoala mukaan 
lukien.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY)  N:o  1290/2005, annettu 21  päivänä  kesäkuuta 2005, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 
(EUVL L 209, 11.8.2005, s. 1).

Neuvoston asetus (EY) N:o 1698/2005, annettu 20 päivänä syyskuuta 2005, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousra
haston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen (EUVL L 277, 21.10.2005, s. 1).

Neuvoston asetus (EY) N:o 378/2007, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2007, asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädettyjen suo
rien tukien vapaaehtoista mukauttamista koskevista säännöistä (EUVL L 95, 5.4.2007, s. 1).

Neuvoston asetus (EY) N:o 73/2009, annettu 19 päivänä  tammikuuta 2009, yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestel
miä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä (EUVL L 30, 31.1.2009, s. 16).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:209:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:277:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:095:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:030:0016:0016:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:209:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:277:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:095:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:030:0016:0016:FI:PDF
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05 04 05 02  Operatiivinen tekninen apu

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 6 433 956 14 535 000 8 463 833 8 356 451,32 5 081 713,54

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan teknisen avun toimenpiteet, sellaisina kuin niistä säädetään asetuksen 
(EY) N:o 1698/2005 66 artiklan 1 kohdassa, ja erityisesti eurooppalainen maaseudun kehittämisverkosto.

Osalla määrärahasta on tarkoitus laajentaa vaiheittain eurooppalaista maaseudun solidaarisuusverkostoa, joka on ollut toimin
nassa nyt kaksi vuotta.

1. Tavoite: luoda eurooppalainen solidaarisuuden, ennaltaehkäisyn ja tutkimuksen alue

— Vaihe 1: olemassa olevan solidaarisuusverkoston vahvistaminen. 

— Vaihe 2: verkoston tarjoaman asiantuntemuksen laajentaminen muihin Euroopan maihin, jotta voidaan toteuttaa ennalta
ehkäisytoimia maatalouden työpaikkojen turvaamiseksi ja maaseutualueiden taloudellisen elinkelpoisuuden säilyttämiseksi. 
Jo käytössä olevia yleisiä tukikäytäntöjä on kiireellisesti levitettävä ja ne on vakioitava ja on keskusteltava siitä, mitä ”vai
keuksissa olemisella” tarkalleen tarkoitetaan, jotta tällaisessa tilanteessa olevat henkilöt kyettäisiin tunnistamaan varoitus
järjestelmäksi kutsuttujen yhteisten kriteereiden perusteella. Näiden ennaltaehkäisyvälineiden avulla uudet tukiryhmät voivat 
puuttua maaseutualueilla ilmenneisiin vaikeuksiin tehokkaammin.

2. Toteuttavat toimet: ennaltaehkäisyvälineiden levittäminen.

Euroopan viljelijöiden käyttöön on mahdollisimman laajasti annettava seuraavat välineet:

— ”Varoitusjärjestelmä”: viljelijöiden käyttöön tarkoitettu ennaltaehkäisevä perusväline, jonka avulla he voivat itse arvioida 
kohtaamiaan vaikeuksia. Välineen avulla viljelijät voivat määrittää tarkkaan, kuinka huono heidän tilanteensa on, ja näin 
he voivat mahdollisimman aikaisessa vaiheessa hakea apua sellaiselta elimeltä, joka voi auttaa heitä näiden vaikeuksien 
voittamisessa. 

— ”Yksinkertaistettu hallinnointiväline”: tämän taloudellisen tilanteen itsearviointivälineen avulla viljelijät voivat arvioida maa
tilansa taloudellista tilannetta ja ennakoida vaikeudet, määrittää investointimahdollisuutensa tai tuotannon monipuolista
mismahdollisuutensa ja noudattaa ennalta laadittua tervehdyttämissuunnitelmaansa. Kansallisella tasolla toimivat 
tukiryhmät kouluttavat maanviljelijöitä yksinkertaistetun hallinnointivälineen käyttöön. Koulutus kohdennetaan vaikeuk
sissa olevia viljelijöitä avustaviin ja tukeviin tahoihin.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY)  N:o  1290/2005, annettu 21  päivänä  kesäkuuta 2005, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 
(EUVL L 209, 11.8.2005, s. 1).

Neuvoston asetus (EY) N:o 1698/2005, annettu 20 päivänä syyskuuta 2005, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousra
haston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen (EUVL L 277, 21.10.2005, s. 1).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:209:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:277:0001:0001:FI:PDF
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05 04 60  Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto) (2014–2020)

05 04 60 01  Maaseudun kestävän kehityksen edistäminen sekä alueellisesti ja ympäristön kannalta tasapainoisemman, ilmastomyönteisem
män ja innovatiivisemman unionin maatalousalan edistäminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

13 970 049 059 1 267 275 423

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahastosta) rahoitetta
vat kauden 2014–2020 maaseudun kehittämisohjelmat.

Maaseudun kehittämistoimenpiteitä tarkastellaan viljely- ja tuotantomenetelmiä koskevien parannettujen suoritusindikaatto
rien perusteella, jotta vastattaisiin ilmastonmuutoksen, vesiensuojelun, luonnon monimuotoisuuden ja uusiutuvien energialäh
teiden asettamiin haasteisiin.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitys
rahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri-
ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, kohee
siorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1305/2013, annettu 17 päivänä  joulukuuta 2013, Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1698/2005 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 487).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1306/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, yhteisen maatalouspo
litiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY)  N:o  352/78, (EY)  N:o  165/94, 
(EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja  (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, 
s. 549).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) No 1310/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, eräistä maaseudun kehit
tämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) myönnettävää tukea koskevista siirtymäsäännöksistä, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 muuttamisesta varojen ja niiden jaon osalta vuonna 2014 sekä neuvoston asetuksen 
(EY)  N:o  73/2009 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU)  N:o  1307/2013, (EU)  N:o  1306/2013 
ja (EU) N:o 1308/2013 muuttamisesta niiden soveltamisen osalta vuonna 2014 (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 865).

05 04 60 02  Operatiivinen tekninen apu

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

17 222 000 7 748 500

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Määräraha on tarkoitettu kattamaan teknisen avun toimenpiteet, sellaisina kuin niistä säädetään asetuksen (EU) N:o 1305/2013 
luvussa III, ja erityisesti eurooppalainen maaseudun kehittämisverkosto.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0320:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0487:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0549:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0549:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0865:0865:FI:PDF
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Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitys
rahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri-
ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, kohee
siorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1305/2013, annettu 17 päivänä  joulukuuta 2013, Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1698/2005 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 487).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1306/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, yhteisen maatalouspo
litiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY)  N:o  352/78, (EY)  N:o  165/94, 
(EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja  (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, 
s. 549).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) No 1310/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, eräistä maaseudun kehit
tämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) myönnettävää tukea koskevista siirtymäsäännöksistä, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 muuttamisesta varojen ja niiden jaon osalta vuonna 2014 sekä neuvoston asetuksen 
(EY)  N:o  73/2009 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU)  N:o  1307/2013, (EU)  N:o  1306/2013 
ja (EU) N:o 1308/2013 muuttamisesta niiden soveltamisen osalta vuonna 2014 (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 865).

05 04 60 03  Komission jäsenvaltion pyynnöstä hallinnoima operatiivinen tekninen apu

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m.

Selvitysosa

Tästä alamomentista on tarkoitus kattaa osa tekniseen apuun tarkoitetusta jäsenvaltiokohtaisesta määrärahasta, joka on siirretty 
komission aloitteesta annettavaan tekniseen apuun tilapäisistä talousarviovaikeuksista kärsivän jäsenvaltion pyynnöstä. Asia
kirjalla KOM(2013) 246 ehdotettuun asetukseen ehdotetun 22 a artiklan mukaisesti on tarkoitus kattaa toimenpiteet, joilla tun
nistetaan, priorisoidaan ja toteutetaan rakenteellisia ja hallinnollisia uudistuksia vastauksena kyseisen jäsenvaltion taloudellisiin 
ja sosiaalisiin haasteisiin.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitys
rahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri-
ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, kohee
siorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0320:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0487:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0549:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0549:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0865:0865:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0320:FI:PDF
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Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1305/2013, annettu 17 päivänä  joulukuuta 2013, Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1698/2005 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 487).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1306/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, yhteisen maatalouspo
litiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY)  N:o  352/78, (EY)  N:o  165/94, 
(EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja  (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, 
s. 549).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) No 1310/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, eräistä maaseudun kehit
tämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) myönnettävää tukea koskevista siirtymäsäännöksistä, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 muuttamisesta varojen ja niiden jaon osalta vuonna 2014 sekä neuvoston asetuksen 
(EY)  N:o  73/2009 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU)  N:o  1307/2013, (EU)  N:o  1306/2013 
ja (EU) N:o 1308/2013 muuttamisesta niiden soveltamisen osalta vuonna 2014 (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 865).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0487:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0549:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0549:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0865:0865:FI:PDF
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LUKU  05 05  — LIITTYMISTÄ VALMISTELEVA TUKIVÄLINE — MAATALOUS JA MAASEUDUN KEHITTÄMINEN

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012
%

Maksut
2012/2014Maksusitou

mukset Maksut Maksusitou
mukset Maksut Maksusitou-

mukset Maksut

05 05 LIITTYMISTÄ VALMISTE
LEVA TUKIVÄLINE – MAA
TALOUS JA MAASEUDUN 
KEHITTÄMINEN

05 05 01 Maatalouden ja maaseudun 
kehittämisen erityinen liitty
misohjelma (Sapard) – Aiem
pien toimenpiteiden loppuun 
saattaminen (ennen vuotta 
2014)

05 05 01 01 Liittymistä valmisteleva rahoi
tusväline Sapard – Ohjelman 
loppuun saattaminen 
(2000–2006) 4 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— —

05 05 01 02 Liittymistä valmisteleva rahoi
tusväline Sapard – Liittymistä 
valmistelevan tuen loppuun 
saattaminen kahdeksan ehdo
kasmaan osalta 4 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— —

Momentti 05 05 01 – 
Välisumma p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— —

05 05 02 Liittymistä valmisteleva 
tukiväline maaseudun 
kehittämisen alalla (IPARD) 
– Ohjelman loppuun 
saattaminen (2007–2013) 4 p.m. 93 043 400 259 328 000 49 138 665 231 199 692,— 6 511 487,93 7,—

05 05 03 Albanialle, Bosnia ja 
Hertsegovinalle, Kosovolle, 
Montenegrolle, Serbialle ja 
entiselle Jugoslavian 
tasavallalle Makedonialle 
annettava apu

05 05 03 01 Tuki poliittisille uudistuksille 
ja asteittaiselle 
mukautumiselle unionin 
säännöstöön sen 
hyväksymistä, 
täytäntöönpanoa ja 
täytäntöönpanon valvontaa 
varten. 4 p.m. p.m. —

05 05 03 02 Taloudellisen, sosiaalisen ja 
alueellisen kehityksen 
tukeminen 4 20 000 000 4 200 000 —

Momentti 05 05 03 – 
Välisumma 20 000 000 4 200 000 —

05 05 04 Turkille annettava apu

05 05 04 01 Tuki poliittisille uudistuksille 
ja asteittaiselle 
mukautumiselle unionin 
säännöstöön sen 
hyväksymistä, 
täytäntöönpanoa ja 
täytäntöönpanon valvontaa 
varten. 4 p.m. p.m. —
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Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
Maksut

2012/2014
Maksusitou-

mukset Maksut Maksusitou-
mukset Maksut Maksusitou-

mukset Maksut
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05 05 04 02 Taloudellisen, sosiaalisen ja 
alueellisen kehityksen tukemi
nen 4 70 000 000 13 753 638 —

Momentti 05 05 04 – 
Välisumma 70 000 000 13 753 638 —

Luku 05 05 – Yhteensä 90 000 000 110 997 038 259 328 000 49 138 665 231 199 692,— 6 511 487,93 5,87

05 05 01  Maatalouden ja maaseudun kehittämisen erityinen liittymisohjelma (Sapard) – Aiempien toimenpiteiden loppuun saatta
minen (ennen vuotta 2014)

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 1268/1999, annettu 21 päivänä kesäkuuta 1999, yhteisön tuesta maataloutta ja maaseudun kehit
tämistä koskeville liittymistä valmisteleville toimenpiteille jäsenyyttä hakeneissa Keski- ja Itä-Euroopan maissa liittymistä edel
tävänä aikana (EYVL L 161, 26.6.1999, s. 87).

Neuvoston asetus (EY) N:o 2257/2004, annettu 20 päivänä joulukuuta 2004, asetusten (ETY) N:o 3906/89, (EY) N:o 1267/1999, 
(EY)  N:o  1268/1999 ja  (EY)  N:o  2666/2000 muuttamisesta Kroatian ehdokasaseman ottamiseksi huomioon (EUVL  L  389, 
30.12.2004, s. 1).

Neuvoston asetus (EY)  N:o  1085/2006, annettu 17  päivänä  heinäkuuta 2006, liittymistä valmistelevasta tukivälineestä 
(EUVL L 210, 31.7.2006, s. 82).

05 05 01 01  Liittymistä valmisteleva rahoitusväline Sapard – Ohjelman loppuun saattaminen (2000–2006)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan 31 päivään joulukuuta 2006 mennessä tehtyjen, maataloutta ja maaseudun kehittämiseen 
liittyviä Sapard-tukitoimenpiteitä koskevien sitoumusten maksattaminen Bulgariassa, Romaniassa ja Kroatiassa.

Alamomentilta ei rahoiteta yhdenkään edunsaajan hallintomenoja.

05 05 01 02  Liittymistä valmisteleva rahoitusväline Sapard – Liittymistä valmistelevan tuen loppuun saattaminen kahdeksan ehdokasmaan 
osalta

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan 31 päivään joulukuuta 2003 mennessä tehtyjen, maataloutta ja maaseudun kehittämi
seen liittyviä Sapard-tukitoimenpiteitä koskevien sitoumusten maksattaminen kahdeksassa ehdokasmaassa, joista tuli jäsenval
tioita vuonna 2004.

Alamomentilta ei rahoiteta yhdenkään edunsaajan hallintomenoja.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:161:0087:0087:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:389:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:389:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0082:0082:FI:PDF
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05 05 02  Liittymistä valmisteleva tukiväline maaseudun kehittämisen alalla (IPARD) – Ohjelman loppuun saattaminen (2007–2013)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 93 043 400 259 328 000 49 138 665 231 199 692,— 6 511 487,93

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY)  N:o  1085/2006, annettu 17  päivänä  heinäkuuta 2006, liittymistä valmistelevasta tukivälineestä 
(EUVL L 210, 31.7.2006, s. 82).

05 05 03  Albanialle, Bosnia ja Hertsegovinalle, Kosovolle, Montenegrolle, Serbialle ja entiselle Jugoslavian tasavallalle Makedonialle 
annettava apu

05 05 03 01  Tuki poliittisille uudistuksille ja asteittaiselle mukautumiselle unionin säännöstöön sen hyväksymistä, täytäntöönpanoa ja täy
täntöönpanon valvontaa varten.

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m.

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Määräraha on liittymistä valmistelevan IPA II -tukivälineen puitteissa suunnattu seuraaviin erityistavoitteisiin Länsi-Balkanilla:

— tuetaan poliittisia uudistuksia, 

— vahvistetaan edunsaajamaiden valmiuksia täyttää jäsenyysvelvoitteet tukemalla asteittaista mukautumista unionin säännös
töön, rakenne-, koheesio-, maatalous- ja maaseudun kehittämisrahastoihin ja unionin eri politiikan aloihin niiden hyväk
symistä, täytäntöönpanoa ja täytäntöönpanon valvontaa varten.

Määrärahoiksi voidaan ottaa tulot, jotka mahdollisesti saadaan jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden, molemmissa tapauksissa 
niiden valtiolliset elimet, yhteisöt ja luonnolliset henkilöt mukaan luettuina, rahoitusosuuksista, joilla nämä osallistuvat eräiden 
unionin rahoittamien ja komission niiden puolesta hallinnoimien ulkomaanavun hankkeiden tai ohjelmien rahoittamiseen. Täl
laiset tulotaulukon momentille 6 3 3 otetut rahoitusosuudet ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tar
koitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Hallinnollisten tukimenojen budjettikohtaan otettavat määrät määräytyvät 
kustakin ohjelmasta tehdyn rahoitussopimuksen perusteella eivätkä saa keskimäärin ylittää 4:ää prosenttia kuhunkin lukuun ote
tuista ohjelman rahoitusosuuksista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta varainhoitoasetuksen 187 artiklan 7 kohdan soveltamista.

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 7 päivänä joulukuuta 2011 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi liittymistä valmistele
vasta tukivälineestä (IPA II) (KOM(2011) 838) ja erityisesti kyseisen asetuksen 2 artiklan 1 kohdan a ja c alakohta.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0082:0082:FI:PDF
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05 05 03 02  Taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen kehityksen tukeminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

20 000 000 4 200 000

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Määräraha on liittymistä valmistelevan IPA II -tukivälineen puitteissa suunnattu erityistavoitteeseen tukea taloudellista, yhteis
kunnallista ja alueellista kehitystä Länsi-Balkanilla älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun aikaansaamiseksi.

Määrärahoiksi voidaan ottaa tulot, jotka mahdollisesti saadaan jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden, molemmissa tapauksissa 
niiden valtiolliset elimet, yhteisöt ja luonnolliset henkilöt mukaan luettuina, rahoitusosuuksista, joilla nämä osallistuvat eräiden 
unionin rahoittamien ja komission niiden puolesta hallinnoimien ulkomaanavun hankkeiden tai ohjelmien rahoittamiseen. Täl
laiset tulotaulukon momentille 6 3 3 otetut rahoitusosuudet ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tar
koitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Hallinnollisten tukimenojen budjettikohtaan otettavat määrät määräytyvät 
kustakin ohjelmasta tehdyn rahoitussopimuksen perusteella eivätkä saa keskimäärin ylittää 4:ää prosenttia kuhunkin lukuun ote
tuista ohjelman rahoitusosuuksista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta varainhoitoasetuksen 187 artiklan 7 kohdan soveltamista.

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 7 päivänä joulukuuta 2011 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi liittymistä valmistele
vasta tukivälineestä (IPA II) (KOM(2011) 838) ja erityisesti kyseisen asetuksen 2 artiklan 1 kohdan b alakohta.

05 05 04  Turkille annettava apu

05 05 04 01  Tuki poliittisille uudistuksille ja asteittaiselle mukautumiselle unionin säännöstöön sen hyväksymistä, täytäntöönpanoa ja täy
täntöönpanon valvontaa varten.

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m.

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Määräraha on liittymistä valmistelevan IPA II -tukivälineen puitteissa suunnattu seuraaviin erityistavoitteisiin Turkissa:

— tuetaan poliittisia uudistuksia, 

— vahvistetaan edunsaajamaiden valmiuksia täyttää jäsenyysvelvoitteet tukemalla asteittaista mukautumista unionin säännös
töön, rakenne-, koheesio-, maatalous- ja maaseudun kehittämisrahastoihin ja unionin eri politiikan aloihin niiden hyväk
symistä, täytäntöönpanoa ja täytäntöönpanon valvontaa varten.
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Määrärahoiksi voidaan ottaa tulot, jotka mahdollisesti saadaan jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden, molemmissa tapauksissa 
niiden valtiolliset elimet, yhteisöt ja luonnolliset henkilöt mukaan luettuina, rahoitusosuuksista, joilla nämä osallistuvat eräiden 
unionin rahoittamien ja komission niiden puolesta hallinnoimien ulkomaanavun hankkeiden tai ohjelmien rahoittamiseen. Täl
laiset tulotaulukon momentille 6 3 3 otetut rahoitusosuudet ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tar
koitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Hallinnollisten tukimenojen budjettikohtaan otettavat määrät määräytyvät 
kustakin ohjelmasta tehdyn rahoitussopimuksen perusteella eivätkä saa keskimäärin ylittää 4:ää prosenttia kuhunkin lukuun ote
tuista ohjelman rahoitusosuuksista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta varainhoitoasetuksen 187 artiklan 7 kohdan soveltamista.

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 7 päivänä joulukuuta 2011 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi liittymistä valmistele
vasta tukivälineestä (IPA II) (KOM(2011) 838) ja erityisesti kyseisen asetuksen 2 artiklan 1 kohdan a ja c alakohta.

05 05 04 02  Taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen kehityksen tukeminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

70 000 000 13 753 638

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Määräraha on liittymistä valmistelevan IPA II -tukivälineen puitteissa suunnattu erityistavoitteeseen tukea taloudellista, yhteis
kunnallista ja alueellista kehitystä Turkissa älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun aikaansaamiseksi.

Määrärahoiksi voidaan ottaa tulot, jotka mahdollisesti saadaan jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden, molemmissa tapauksissa 
niiden valtiolliset elimet, yhteisöt ja luonnolliset henkilöt mukaan luettuina, rahoitusosuuksista, joilla nämä osallistuvat eräiden 
unionin rahoittamien ja komission niiden puolesta hallinnoimien ulkomaanavun hankkeiden tai ohjelmien rahoittamiseen. Täl
laiset tulotaulukon momentille 6 3 3 otetut rahoitusosuudet ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tar
koitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Hallinnollisten tukimenojen budjettikohtaan otettavat määrät määräytyvät 
kustakin ohjelmasta tehdyn rahoitussopimuksen perusteella eivätkä saa keskimäärin ylittää 4:ää prosenttia kuhunkin lukuun ote
tuista ohjelman rahoitusosuuksista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta varainhoitoasetuksen 187 artiklan 7 kohdan soveltamista.

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 7  päivänä  joulukuuta 2011 esittämä ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi liittymistä valmiste
levasta tukivälineestä (IPA II) (KOM(2011) 838) ja erityisesti kyseisen asetuksen 2 artiklan 1 kohdan b alakohta.
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LUKU  05 06  — MAATALOUTTA JA MAASEUDUN KEHITTÄMISPOLITIIKKAA KOSKEVAT KANSAINVÄLISET KYSYMYKSET

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
Maksut

2012/2014
Maksusitou

mukset Maksut Maksusitou
mukset Maksut Maksusitou

mukset Maksut

05 06 MAATALOUTTA JA MAASEU
DUN KEHITTÄMISPOLITIIKKAA 
KOSKEVAT KANSAINVÄLISET 
KYSYMYKSET

05 06 01 Kansainväliset maataloussopi
mukset 4 6 696 000 5 590 437 6 629 000 5 069 602 3 631 625,30 3 631 625,30 64,96

Luku 05 06 – Yhteensä 6 696 000 5 590 437 6 629 000 5 069 602 3 631 625,30 3 631 625,30 64,96

05 06 01  Kansainväliset maataloussopimukset

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

6 696 000 5 590 437 6 629 000 5 069 602 3 631 625,30 3 631 625,30

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan jäljempänä mainittuihin kansainvälisiin sopimuksiin liittyvät unionin maksuosuudet.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 92/580/ETY, tehty 13  päivänä  marraskuuta 1992, vuoden 1992 kansainvälisen sokerisopimuksen allekir
joittamisesta ja tekemisestä (EYVL L 379, 23.12.1992, s. 15).

Neuvoston päätös 96/88/EY, tehty 19 päivänä joulukuuta 1995, vuoden 1995 viljasopimuksen muodostavien elintarvikeapua 
koskevan yleissopimuksen ja viljojen kauppaa koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä Euroopan yhteisön puolesta 
(EYVL L 21, 27.1.1996, s. 47).

Neuvoston päätös 2005/800/EY, tehty 14 päivänä marraskuuta 2005, oliiviöljyä ja syötäväksi tarkoitettuja oliiveja koskevan, 
vuoden 2005 kansainvälisen sopimuksen tekemisestä (EUVL L 302, 19.11.2005, s. 47).

Viiteasiakirjat-säädökset

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1), ja erityisesti sen 54 artiklan 2 kohdan d alakohta.

Komission 19 päivänä  joulukuuta 2012 antama ehdotus neuvoston päätökseksi unionin puolesta kansainvälisessä sokerineu
vostossa omaksuttavasta kannasta vuoden 1992 kansainvälisen sokerisopimuksen voimassaolon jatkamiseen (KOM(2012) 780).

Komission 19 päivänä  joulukuuta 2012 antama ehdotus neuvoston päätökseksi kansainvälisessä viljaneuvostossa omaksutta
vasta Euroopan unionin kannasta viljojen kauppaa koskevan vuoden 1995 yleissopimuksen voimassaolon jatkamiseen 
(KOM(2012) 779).

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1992&mm=12&jj=23&type=L&nnn=379&pppp=0015&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1996&mm=01&jj=27&type=L&nnn=021&pppp=0047&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:302:0047:0047:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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LUKU  05 07  — EUROOPAN MAATALOUDEN TUKIRAHASTOSTA (MAATALOUSTUKIRAHASTOSTA) RAHOITETTUJEN 
MAATALOUSMENOJEN TARKASTAMINEN

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
2012/2014

05 07 EUROOPAN MAATALOUDEN TUKI
RAHASTOSTA (MAATALOUSTUKI
RAHASTOSTA) RAHOITETTUJEN 
MAATALOUSMENOJEN TARKAS
TAMINEN

05 07 01 Maatalousmenojen valvonta

05 07 01 02 Seuranta- ja torjuntatoimet – Unionin 
suorittamat suorat maksut 2 6 800 000 6 800 000 6 499 202,44 95,58

05 07 01 06 Menot, jotka aiheutuvat jäsenvaltioi
den hyväksi tehdyistä oikaisuista sen 
jälkeen kun on tehty päätös edeltä
vien varainhoitovuosien tilien tarkas
tamisesta ja hyväksymisestä 
EMOTR:n tukiosastoon (aiemmat 
toimenpiteet) ja maataloustukirahas
toon kuuluvien hajautetusti hallinnoi
tujen menojen osalta. 2 p.m. – 200 000 000 28 526 845,77 —

05 07 01 07 Menot, jotka aiheutuvat jäsenvaltioi
den hyväksi tehdyistä oikaisuista sen 
jälkeen kun on tehty päätös edeltä
vien varainhoitovuosien tilien sääntö
jenmukaisuudesta EMOTR:n 
tukiosastoon (aiemmat toimenpiteet) 
ja maataloustukirahastoon kuuluvien 
hajautetusti hallinnoitujen menojen 
osalta. 2 p.m. 108 300 000 36 208 844,40 —

Momentti 05 07 01 – Välisumma 6 800 000 – 84 900 000 71 234 892,61 1 047,57

05 07 02 Riitojen ratkaisu 2 53 400 000 p.m. 39 134 000,— 73,28

Luku 05 07 – Yhteensä 60 200 000 – 84 900 000 110 368 892,61 183,34

Selvitysosa

Tulot, jotka otetaan yleisen tulotaulukon momentille  6  7  0, voidaan ottaa määrärahoiksi mille tahansa tämän luvun alamo
mentille varainhoitoasetuksen 21 artiklan ja 174 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY)  N:o  1290/2005, annettu 21  päivänä  kesäkuuta 2005, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 
(EUVL L 209, 11.8.2005, s. 1).

Neuvoston asetus (EY)  N:o  1234/2007, annettu 22  päivänä  lokakuuta 2007, maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja 
tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) (EUVL  L  299, 
16.11.2007, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1306/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, yhteisen maatalouspo
litiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY)  N:o  352/78, (EY)  N:o  165/94, 
(EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja  (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, 
s. 549).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1308/2013, annettu 17  päivänä  joulukuuta 2013, maataloustuotteiden 
yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY)  N:o  992/72, (ETY)  N:o  234/79, (EY)  N:o  1037/2001 
ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:209:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:299:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:299:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0549:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0549:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0671:0671:FI:PDF
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05 07 01  Maatalousmenojen valvonta

05 07 01 02  Seuranta- ja torjuntatoimet – Unionin suorittamat suorat maksut

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

6 800 000 6 800 000 6 499 202,44

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaukokartoitustarkastusten toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 165/94, annettu 24 päivänä tammikuuta 1994, yhteisön osallistumisesta kaukohavaintotarkastus
ten rahoitukseen (EYVL L 24, 29.1.1994, s. 6).

Neuvoston asetus (EY) N:o 1782/2003, annettu 29 päivänä syyskuuta 2003, yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestel
miä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä (EUVL L 270, 21.10.2003, s. 1).

Neuvoston asetus (EY) N:o 73/2009, annettu 19 päivänä  tammikuuta 2009, yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestel
miä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä (EUVL L 30, 31.1.2009, s. 16).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  671/2012, annettu 11  päivänä  heinäkuuta 2012, neuvoston asetuksen 
(EY)  N:o  73/2009 muuttamisesta viljelijöille vuonna 2013 myönnettävien suorien tukien soveltamisen osalta (EUVL  L  204, 
31.7.2012, s. 11).

05 07 01 06  Menot, jotka aiheutuvat jäsenvaltioiden hyväksi tehdyistä oikaisuista sen jälkeen kun on tehty päätös edeltävien varainhoito
vuosien tilien tarkastamisesta ja hyväksymisestä EMOTR:n tukiosastoon (aiemmat toimenpiteet) ja maataloustukirahastoon kuu
luvien hajautetusti hallinnoitujen menojen osalta.

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

p.m. – 200 000 000 28 526 845,77

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asetuksen (EY)  N:o  1290/2005  30  artiklan  1  kohdan sekä asetuksen (EU) N:O 
1306/2013 51 artiklan mukaisten päätösten tulokset.

Se on tarkoitettu kattamaan myös sokerialan rakenneuudistusrahastoon liittyvien tilien tarkastamista ja hyväksymistä koske
vien päätösten tulokset. Tilien tarkastamisen ja hyväksymisen periaatteesta säädetään varainhoitoasetuksen 
59 artiklan 6 kohdassa.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY)  N:o  1258/1999, annettu 17  päivänä  toukokuuta 1999, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 
(EYVL L 160, 26.6.1999, s. 103).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

Neuvoston asetus (EY)  N:o  320/2006, annettu 20  päivänä  helmikuuta 2006, yhteisön sokerialan väliaikaisesta rakenneuudis
tusjärjestelmästä ja yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta annetun asetuksen (EY)  N:o  1290/2005 muuttamisesta 
(EUVL L 58, 28.2.2006, s. 42).

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=01&jj=29&type=L&nnn=024&pppp=0006&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:270:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:030:0016:0016:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:204:0011:0011:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:204:0011:0011:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:160:0103:0103:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:058:0042:0042:FI:PDF
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05 07 01 07  Menot, jotka aiheutuvat jäsenvaltioiden hyväksi tehdyistä oikaisuista sen jälkeen kun on tehty päätös edeltävien varainhoito
vuosien tilien sääntöjenmukaisuudesta EMOTR:n tukiosastoon (aiemmat toimenpiteet) ja maataloustukirahastoon kuuluvien 
hajautetusti hallinnoitujen menojen osalta.

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

p.m. 108 300 000 36 208 844,40

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asetuksen (EY) N:o 1290/2005 31 artiklan sekä asetuksen EU) N:o 1306/2013 52 artiklan 
mukaisten päätösten tulokset.

Se on tarkoitettu kattamaan myös sokerialan rakenneuudistusrahastoon liittyviä sääntöjenmukaisuustarkastuksia koskevien pää
tösten tulokset silloin, kun ne ovat jäsenvaltioille edulliset. Tilien tarkastamisen ja hyväksymisen periaatteesta säädetään varain
hoitoasetuksen 59 artiklan 6 kohdassa.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY)  N:o  1258/1999, annettu 17  päivänä  toukokuuta 1999, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 
(EYVL L 160, 26.6.1999, s. 103).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

Neuvoston asetus (EY)  N:o  320/2006, annettu 20  päivänä  helmikuuta 2006, yhteisön sokerialan väliaikaisesta rakenneuudis
tusjärjestelmästä ja yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta annetun asetuksen (EY)  N:o  1290/2005 muuttamisesta 
(EUVL L 58, 28.2.2006, s. 42).

05 07 02  Riitojen ratkaisu

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

53 400 000 p.m. 39 134 000,—

Selvitysosa

Momentille voidaan ottaa määräraha kattamaan menot, jotka jokin tuomioistuin voi erityisesti vahingonkorvauksina määrätä 
komission vastattaviksi.

Se on tarkoitettu kattamaan myös menot, joita komissiolle saattaa aiheutua yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksen yhtey
dessä aiheettomasti maksettuja määriä koskevista sääntöjenvastaisuuksista ja näiden määrien takaisinperimisestä sekä tiedotus
järjestelmän luomisesta tällä alalla 4  päivänä  maaliskuuta 1991 annetun neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 595/91 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti (EYVL L 67, 14.3.1991, s. 11).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:160:0103:0103:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:058:0042:0042:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1991&mm=03&jj=14&type=L&nnn=067&pppp=0011&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
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LUKU  05 08  — TOIMINTASTRATEGIA JA KOORDINOINTI MAATALOUDEN JA MAASEUDUN KEHITTÄMISEN TOIMINTALOHKOSSA

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012
%

Maksut
2012/2014Maksusitou

mukset Maksut Maksusitou
mukset Maksut Maksusitou-

mukset Maksut

05 08 TOIMINTASTRATEGIA JA 
KOORDINOINTI MAATA
LOUDEN JA MAASEUDUN 
KEHITTÄMISEN TOIMINTA
LOHKOSSA

05 08 01 Maatalouden kirjanpidon tie
toverkko 2 14 619 600 13 733 871 14 636 655 14 350 561 14 281 019,82 13 339 474,81 97,13

05 08 02 Maatilojen rakennetta koske
vien tietojen keruu 2 250 000 200 000 450 000 5 881 094 19 913 903,85 17 568 583,77 8 784,29

05 08 03 Maatalouden tietojenkeruujär
jestelmien uudelleenjärjestely 2 1 753 760 1 695 892 1 550 687 1 628 919 1 511 000,— 1 479 048,89 87,21

05 08 06 Yhteistä maatalouspolitiikkaa 
koskevat tiedotustoimet 2 11 000 000 11 000 000 8 000 000 8 000 000 7 905 658,47 7 905 658,47 71,87

05 08 09 Euroopan maatalouden tuki
rahasto (maataloustukira
hasto) – Operatiivinen 
tekninen apu 2 1 670 000 1 670 000 2 670 000 2 670 000 1 464 807,55 1 464 807,55 87,71

05 08 77 Pilottihankkeet ja valmistelu
toimet

05 08 77 01 Pilottihanke – Ympäristöä, 
eläinten hyvinvointia ja elintar
viketurvallisuutta koskevan 
unionin lainsäädännön noudat
tamisesta loppukäyttäjälle 
aiheutuvien kustannusten arvi
ointi 2 p.m. 411 089 p.m. 939 631 0,— 264 270,96 64,29

05 08 77 02 Pilottihanke – Parhaiden käy
täntöjen vaihtaminen täydentä
vien ehtojen 
yksinkertaistamiseksi 2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— —

05 08 77 03 Pilottihanke – Tuki maatalous
osuuskunnille 2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 1 192 528,46 —

05 08 77 04 Pilottihanke – Euroopan maa
taloustuotteiden hintojen ja 
marginaalien seurantakeskus 2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— —

05 08 77 05 Pilottihanke – Tuki alhaisia 
hiilidioksidipäästöjä, alhaista 
energiankulutusta ja paikalli
sesti markkinoitavaa elintarvi
ketuotantoa koskeville 
viljelijöiden ja kuluttajien aloit
teille 2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— —
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Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
Maksut

2012/2014
Maksusitou-

mukset Maksut Maksusitou-
mukset Maksut Maksusitou-

mukset Maksut
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05 08 77 06 Valmistelutoimi – Euroopan 
maataloustuotteiden hintojen 
ja marginaalien seurantakeskus 2 1 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 —

05 08 77 07 Pilottihanke – Toimenpiteet 
maatalouden hyödykkeillä kei
nottelua vastaan 2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— —

05 08 77 08 Pilottihanke – Nuorten viljeli
jöiden vaihto-ohjelma 2 p.m. 600 000 p.m. 750 000 0,— 0,— 0,—

05 08 77 09 Valmistelutoimi – Unionin 
kasvien ja eläinten perintöaines 2 1 000 000 600 000 1 500 000 750 000 —

05 08 77 10 Pilottihanke – Agropolis: rajat 
ylittävä maatalousteollisuuden 
eurooppalainen mallialue 2 1 200 000 600 000 —

05 08 77 11 Pilottihanke – Peltometsäviljely 2 1 000 000 500 000 —

Momentti 05 08 77 – 
Välisumma 4 200 000 3 711 089 3 500 000 3 439 631 0,— 1 456 799,42 39,26

05 08 80 Unionin osallistuminen 
vuonna 2015 Milanossa 
pidettävään 
maailmannäyttelyyn
”Maapallon ruokkiminen – 
energiaa elämää varten” 2 7 300 000 3 000 000 —

Luku 05 08 – Yhteensä 40 793 360 35 010 852 30 807 342 35 970 205 45 076 389,69 43 214 372,91 123,43

Selvitysosa

Tulot, jotka otetaan yleisen tulotaulukon momentille  6  7  0, voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuksen 21  artiklan 
ja 174 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY)  N:o  1290/2005, annettu 21  päivänä  kesäkuuta 2005, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 
(EUVL L 209, 11.8.2005, s. 1).

05 08 01  Maatalouden kirjanpidon tietoverkko

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

14 619 600 13 733 871 14 636 655 14 350 561 14 281 019,82 13 339 474,81

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteät korvaukset sekä maatilojen kirjanpitotietojen keruuseen, käsittelyyn, analyysiin, jul
kaisemiseen ja levitykseen käytettävien välineiden rahoitus ja tulosten analysointi.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:209:0001:0001:FI:PDF
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Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 1217/2009, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, verkoston luomisesta Euroopan yhteisön maa
tilojen tuloja ja taloutta koskevien kirjanpitotietojen keruuta varten (EUVL L 328, 15.12.2009, s. 27).

05 08 02  Maatilojen rakennetta koskevien tietojen keruu

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

250 000 200 000 450 000 5 881 094 19 913 903,85 17 568 583,77

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu unionin rakenteiden seurantaan tarvittavien tilastotietojen keräämisen osarahoittamiseen. Tähän sisäl
tyy myös Eurofarm-tietokannan rahoittaminen.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (ETY) N:o 571/88, annettu 29 päivänä helmikuuta 1988, maatilojen rakennetta koskevien yhteisön tilasto
tietojen keruun järjestämisestä (EYVL L 56, 2.3.1988, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1166/2008, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, maatilojen rakenne
tutkimuksista ja maatalouden tuotantomenetelmiä koskevasta tutkimuksesta (EUVL L 321, 1.12.2008, s. 14).

05 08 03  Maatalouden tietojenkeruujärjestelmien uudelleenjärjestely

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

1 753 760 1 695 892 1 550 687 1 628 919 1 511 000,— 1 479 048,89

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

— unionin maataloustilastojärjestelmien kehittämiseen liittyvät menot, 

— tuet, sopimuksista aiheutuvat menot tai palkkioina suoritettavat menot, jotka liittyvät tietokantojen ostoihin ja niihin koh
distuviin kyselyihin, 

— tuet, sopimuksista aiheutuvat menot tai palkkioina suoritettavat menot, jotka liittyvät maatalousalan suunnitteluun ja mark
kinoiden ja maatalouden rakenteiden lyhyen ja pitkän aikavälin kehitysennusteisiin sekä näitä koskevien tulosten 
levittämiseen, 

— tuet, sopimuksista aiheutuvat menot tai palkkioina suoritettavat menot, jotka liittyvät kaukokartoitustekniikan, pinta-
alakartoitusten ja agrometeorologisten mallien soveltamiseksi maataloustilastoihin toteutettaviin toimiin, 

— tuet, sopimuksista aiheutuvat menot tai palkkioina suoritettavat menot, jotka liittyvät maatalouspolitiikan alalla toteutta
viin taloudellisiin analyyseihin ja indikaattorien kehittämiseen.

Oikeusperusta

Komission institutionaalisista oikeuksista johtuvat tehtävät, sellaisina kuin niistä on säädetty unionin yleiseen talousarvioon 
sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 25  päivänä  loka
kuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, 
s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

Neuvoston päätös 96/411/EY, tehty 25  päivänä  kesäkuuta 1996, yhteisön maataloustilastojen parantamisesta (EYVL  L  162, 
1.7.1996, s. 14).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:328:0027:0027:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1988&mm=03&jj=02&type=L&nnn=056&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:321:0014:0014:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1996&mm=07&jj=01&type=L&nnn=162&pppp=0014&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1996&mm=07&jj=01&type=L&nnn=162&pppp=0014&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
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Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1445/2000/EY, tehty 22 päivänä toukokuuta 2000, pinta-ala- ja kaukokartoi
tustekniikan soveltamisesta maataloustilastoihin vuosina 1999–2003 (EYVL L 163, 4.7.2000, s. 1).

Neuvoston asetus (EY) N:o 78/2008, annettu 21 päivänä tammikuuta 2008, toimista, joita komission olisi toteutettava vuosina 
2008–2013 yhteisessä maatalouspolitiikassa käyttöön otettujen kaukokartoitussovellusten avulla (EUVL L 25, 30.1.2008, s. 1).

05 08 06  Yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevat tiedotustoimet

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

11 000 000 8 000 000 7 905 658,47

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevien unionin tiedotustoimien rahoitus asetuksen 
(EY) N:o 814/2000 1 artiklan ja asetuksen (EU) N:o 1306/2013 45 artiklan mukaisesti.

Kyseiset toimet voivat olla

— erityisesti viljelijä- ja maaseudun kehittämisorganisaatioiden sekä kuluttaja- ja luonnonsuojelujärjestöjen esittämiä vuotui
sia toimintaohjelmia, 

— erityisesti jäsenvaltioiden viranomaisten, tiedotusvälineiden ja korkeakoulujen yksittäisiä toimia, 

— komission aloitteesta toteutettuja toimia, 

— perheviljelmien edistämiseen tarkoitettuja toimia.

Osalla määrärahasta on tarkoitus rahoittaa tiedotusta kouluissa, myyntipaikoissa ja muissa paikoissa, joissa tavataan kuluttajia, 
niistä laadukkuutta, elintarviketurvallisuutta, ympäristönsuojelua ja eläinten hyvinvointia koskevista vaatimuksista, jotka euroop
palaisten viljelijöiden on täytettävä verrattuna kolmansissa maissa täytettäviin vaatimuksiin. Tiedotuksessa olisi korostettava 
yhteisen maatalouspolitiikan merkittävää osuutta kyseisten korkeiden vaatimusten täyttämisessä, ja siihen olisi sisällyttävä voi
massa olevien eri laatujärjestelmien, kuten alkuperänimitysten ja maantieteellisten merkintöjen, kuvaukset.

Osalla määrärahasta on tarkoitus rahoittaa tiedotuskampanjaa, jossa kuluttajia valistetaan ruoan haaskauksen syistä ja seurauk
sista ja annetaan ohjeita sen vähentämiseksi, sekä esikuva-analyysiin perustuvien käytäntöjen edistämistä elintarvikeketjun eri 
osa-alueilla.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 814/2000, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2000, yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevista tiedotus
toimista (EYVL L 100, 20.4.2000, s. 7).

05 08 09  Euroopan maatalouden tukirahasto (maataloustukirahasto) – Operatiivinen tekninen apu

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

1 670 000 2 670 000 1 464 807,55

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asetuksen (EY)  N:o  1290/2005  5  artiklan a–d alakohdan ja asetuksen 
(EU) N:o 1306/2013 6 artiklan a alakohdan ja d–f alakohdan mukaiset menot.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:163:0001:0001:FI:PDF
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Määrärahasta voidaan rahoittaa erityisesti

— menot, jotka aiheutuvat viinialan tuotteiden tutkimustietoja sisältävän tietopankin perustamisesta, josta säädetään viinialan 
yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 479/2008 soveltamista koskevista yksityiskohtai
sista säännöistä tukiohjelmien, kolmansien maiden kanssa käytävän kaupan, tuotantokyvyn ja viinialan tarkastusten osalta
27 päivänä kesäkuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 555/2008 (EUVL L 170, 30.6.2008, s. 1) 87 artiklassa, 

— ympäristöä, eläinten hyvinvointia ja elintarviketurvallisuutta koskevan unionin lainsäädännön noudattamisesta loppukäyt
täjälle aiheutuvien kustannusten arviointia koskevan tutkimuksen menot.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY)  N:o  1234/2007, annettu 22  päivänä  lokakuuta 2007, maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja 
tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) (EUVL  L  299, 
16.11.2007, s. 1).

05 08 77  Pilottihankkeet ja valmistelutoimet

05 08 77 01  Pilottihanke – Ympäristöä, eläinten hyvinvointia ja elintarviketurvallisuutta koskevan unionin lainsäädännön noudattamisesta 
loppukäyttäjälle aiheutuvien kustannusten arviointi

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 411 089 p.m. 939 631 0,— 264 270,96

Selvitysosa

Entinen momentti 05 08 10

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

05 08 77 02  Pilottihanke – Parhaiden käytäntöjen vaihtaminen täydentävien ehtojen yksinkertaistamiseksi

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

Selvitysosa

Entinen momentti 05 08 11

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:170:0001:0001:FI:PDF
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05 08 77 03  Pilottihanke – Tuki maatalousosuuskunnille

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 1 192 528,46

Selvitysosa

Entinen alamomentti 05 02 17 01

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

05 08 77 04  Pilottihanke – Euroopan maataloustuotteiden hintojen ja marginaalien seurantakeskus

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

Selvitysosa

Entinen alamomentti 05 02 17 02

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

05 08 77 05  Pilottihanke – Tuki alhaisia hiilidioksidipäästöjä, alhaista energiankulutusta ja paikallisesti markkinoitavaa elintarviketuotantoa 
koskeville viljelijöiden ja kuluttajien aloitteille

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

Selvitysosa

Entinen alamomentti 05 02 17 03

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

05 08 77 06  Valmistelutoimi – Euroopan maataloustuotteiden hintojen ja marginaalien seurantakeskus

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

1 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000

Selvitysosa

Entinen alamomentti 05 02 17 04

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta valmistelutoimen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Määräraha on tarkoitettu Euroopan maataloustuotteiden hintojen ja marginaalien seurantakeskuksen rahoitukseen. Sillä muun 
muassa parannetaan elintarvikkeiden hintojen seurantavälinettä, jotta se olisi käyttäjäystävällisempi; käyttöön otetaan monikie
linen sovellus, katetaan suurempi määrä elintarvikkeita ja parannetaan hintojen vertailtavuutta kunkin jäsenvaltion elintarvike
tuotantoketjun ja jäsenvaltioiden välisten elintarviketuotantoketjujen kussakin vaiheessa; näin vastataan kuluttajien ja 
maataloustuottajien tarpeisiin suuremmasta avoimuudesta ja elintarvikkeiden hinnanmuodostusta koskevien tietojen 
saatavuudesta.

Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

05 08 77 07  Pilottihanke – Toimenpiteet maatalouden hyödykkeillä keinottelua vastaan

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

Selvitysosa

Entinen alamomentti 05 02 17 07

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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05 08 77 08  Pilottihanke – Nuorten viljelijöiden vaihto-ohjelma

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 600 000 p.m. 750 000 0,— 0,—

Selvitysosa

Entinen alamomentti 05 04 05 03

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

05 08 77 09  Valmistelutoimi – Unionin kasvien ja eläinten perintöaines

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

1 000 000 600 000 1 500 000 750 000

Selvitysosa

Entinen alamomentti 05 04 03 01

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut valmistelutoimesta, joka koskee kasvien ja eläinten perintöaineksen säilyttämiseen ja 
kestävään käyttöön maataloudessa liittyvää kolmatta unionin ohjelmaa. Aiemmat, neuvoston asetukseen (EY) N:o 1476/94 ja 
neuvoston asetukseen (EY) N:o 870/2004 perustuvat ohjelmat saatettiin päätökseen vuonna 2010. Hankkeiden ensimmäisten 
arvioiden perusteella on tarvetta lisätoimiin, joilla parannetaan geneettisen monimuotoisuuden säilyttämistä ja geneettisten 
resurssien kestävää käyttöä maataloudessa, edistetään laadukkaita tuotteita ja paikallisia elintarvikeketjuja sekä tuetaan tutkijoi
den, viljelijöiden, jalostajien, aktiivisten kansalaisten verkostojen ja valtiosta riippumattomien järjestöjen välistä yhteistyötä ja 
tiedonvaihtoa, joihin myös loppukäyttäjät osallistuvat ja joilla lisätään kuluttajien tietoisuutta asiasta.

Valmistelutoimi perustuu Euroopan komission vuonna 2013 toteuttamiin alustaviin toimiin ja siitä tarjotaan tukea Euroopan 
laajuisille yhdistäville hankkeille ja toimille, joilla pyritään perintöaineksen säilyttämiseen ja kestävään käyttöön ja jotka kytkey
tyvät tuleviin maaseudun kehittämisohjelmiin. Siitä pohjustetaan perintöainesta koskevaa kolmatta unionin ohjelmaa keskit
tyen erityisesti seuraaviin seikkoihin:

— miten voidaan parantaa jäsenvaltioiden ja niiden viranomaisten välistä tiedonvaihtoa parhaista käytännöistä sekä yhden
mukaistaa perintöaineksen säilyttämistä ja kestävää käyttöä koskevia toimia, 

— miten voidaan lisätä keskeisten sidosryhmien, kuten viljelijöiden, tutkijoiden, geenipankkien, valtiosta riippumattomien jär
jestöjen ja loppukäyttäjien, verkostoitumista, sekä parantaa markkinointimahdollisuuksia laatujärjestelmien ja lyhyiden elin
tarvikeketjujen yhteydessä, 

— miten voidaan parantaa maatalousjärjestelmien geneettisen monimuotoisuuden parantamista koskevien tietojen ja tutki
mustulosten vaihtoa, 

— miten voidaan mukauttaa jalostusmenetelmiä ja lainsäädäntöä ottaen huomioon geneettisen monimuotoisuuden säilyttä
misen ja geneettisten resurssien kestävän käytön tarve,

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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— miten voidaan edistää maaseudun kehittämistoimenpiteiden onnistunutta täytäntöönpanoa maatalouden geneettisen moni
muotoisuuden alalla toteutettavin toimin, 

— miten voidaan vähentää hallinnollista rasitetta toimiin osallistumisen helpottamiseksi.

Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

05 08 77 10  Pilottihanke – Agropolis: rajat ylittävä maatalousteollisuuden eurooppalainen mallialue

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

1 200 000 600 000

Selvitysosa

Hankkeen tarkoituksena on tuoda yhteen ja edistää rajat ylittävään maatalousteollisuuteen liittyvää asiantuntemusta maaseutu
alueilla ja luoda maatalousteollisuuteen erikoistuneita alueita – niin kutsuttuja agropoliksia – jotka tarjoavat kyseisille maaseu
tualueille kestäviä taloudellisia mahdollisuuksia. Pioneerina muille eurooppalaisille maaseutualueille toimiva Saksan ja 
Alankomaiden raja-alue (johon on sijoittautunut ainakin 4 661 saksalaista maatalous- ja puutarhaviljelyalan mikro- ja pienyri
tystä (pk-yritystä), teollisuusyrityksiä, palvelualan yrityksiä, koulutus- ja tutkimuslaitoksia, hallintoelimiä, teollisuus- ja kauppa
kamareita, maaseutukeskuksia ja  yhdistyksiä) osoittaa, kuinka maatalouden rakennemuutoksen nykyiset haasteet ja 
maatalousalan kilpailun lisääntyminen voidaan onnistuneesti hallita agropoliksen muodossa tapahtuvalla monialaisella 
kehityksellä:

— Alakohtaisen talouskehityksen lähestymistavan tieteellinen mukauttaminen agropoliksen perustamista silmällä pitäen 

— Yhteisen eurooppalaisen maatalous- ja elintarviketeollisuuden alueen kehittämistä koskeva strateginen suunnitelma 

— Sidosryhmien, etenkin hallinnon ja taloudellisten toimijoiden, osallistaminen yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen. 

— Yhteistyö toimii, jos noudatetaan yhteistä lähestymistapaa, jossa hankkeen kannalta keskeisiä kohtia ovat resurssien säilyt
täminen, tehokkuus ja yleissuunnitelman kehittäminen. Näin hanke tuo myös panoksensa ilmastonmuutoksen, raaka-
aineiden ja luonnonvarojen vähenemisen ja elintarviketurvan kaltaisten globaalien haasteiden ratkaisemiseen. Hankkeella 
tuetaan ekologisesti ja taloudellisesti tehokasta teollisuutta ja maataloutta ja edistetään maaseudun tasapainoista kehitystä. 

— Esitetään mahdollisuus siirtää hanke muille Euroopan alueille.

Tavoitteena on, että hanke tukee Eurooppa 2020 -strategiaa ja lippulaiva-aloitteita ”Uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelma”,
”Resurssitehokas Eurooppa”, ”Teollisuuden kilpailukyky” ja ”Eurooppalaiset teknologiayhteisöt 2020”.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta
25  päivänä  lokakuuta 2012 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 (EYVL  L  248, 16.9.2002, s.  1) 
49 artiklan 6 kohdassa.
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:248:0001:0001:FI:PDF


KOMISSIO
OSASTO 05 — MAATALOUS JA MAASEUDUN KEHITTÄMINEN

LUKU 05 08 — TOIMINTASTRATEGIA JA KOORDINOINTI MAATALOUDEN JA MAASEUDUN KEHITTÄMISEN TOIMINTALOHKOSSA
(jatkoa)

05 08 77 (jatkoa)

II/314 FI Euroopan unionin virallinen lehti 20.2.2014

05 08 77 11  Pilottihanke – Peltometsäviljely

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

1 000 000 500 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraukset päätöksistä, jotka on tehty Euroopan komission myönteisen arvion ja sen suun
taviivojen perusteella.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

05 08 80  Unionin osallistuminen vuonna 2015 Milanossa pidettävään maailmannäyttelyyn ”Maapallon ruokkiminen – energiaa elä
mää varten”

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

7 300 000 3 000 000

Selvitysosa

Uusi momentti

Määräraha on tarkoitettu rahoittamaan unionin osallistuminen maailmannäyttelyyn ”Maapallon ruokkiminen – energiaa elä
mää varten”, joka järjestetään Milanossa vuonna 2015.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan peruskustannukset, joita aiheutuu unionin osallistumisesta Italian paviljonkiin (näyttely
osaston vuokraus, pystytys ja koristelu, juoksevat kustannukset). Tapahtumien ja näyttelyiden järjestämiskustannukset (esim. 
asiantuntijoiden kustannusten korvaaminen, näyttelymateriaalit) katetaan asianomaisten erityisohjelmien määrärahoista kyseessä 
olevan toimintalohkon mukaisesti.

Oikeusperusta

Komission institutionaalisista oikeuksista johtuvat tehtävät sellaisina kuin niistä on säädetty unionin yleiseen talousarvioon sovel
lettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 25  päivänä  lokakuuta 
2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom)  N:o  966/2012 (EUVL  L  298, 26.10.2012, s.  1) 
54 artiklan 2 kohdan d alakohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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LUKU  05 09  — TUTKIMUKSEN JA INNOVOINNIN PUITEOHJELMA ”HORISONTTI  2020” MAATALOUSALALLA

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
Maksut

2012/2014
Maksusitou

mukset Maksut Maksusitou
mukset Maksut Maksusitou

mukset Maksut

05 09 TUTKIMUKSEN JA INNOVOIN
NIN PUITEOHJELMA ”HORI
SONTTI 2020” 
MAATALOUSALALLA

05 09 03 Yhteiskunnalliset haasteet

05 09 03 01 Turvallisten ja korkealaatuisten 
elintarvikkeiden ja muiden bio
pohjaisten tuotteiden riittävän 
saannin varmistaminen 1.1 52 163 000 2 290 968 —

Momentti 05 09 03 – Välisumma 52 163 000 2 290 968 —

05 09 50 (Euroopan talousalueen 
ulkopuolisilta) kolmansilta 
osapuolilta peräisin olevat 
määrärahat tutkimukseen ja 
teknologian kehittämiseen

05 09 50 01 (Euroopan talousalueen 
ulkopuolisilta) kolmansilta 
osapuolilta peräisin olevat 
määrärahat tutkimukseen ja 
teknologian kehittämiseen 
(2014–2020). 1.1 p.m. p.m. —

Momentti 05 09 50 – Välisumma p.m. p.m. —

Luku 05 09 – Yhteensä 52 163 000 2 290 968 —

Selvitysosa

Tätä selvitysosaa sovelletaan kaikkiin tämän luvun budjettikohtiin.

Määrärahaa käytetään tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmassa ”Horisontti 2020”, joka kattaa vuodet 2014–2020.

Horisontti 2020 -ohjelmalla on keskeinen rooli toteutettaessa Eurooppa 2020 -strategian lippulaivahanketta ”Innovaatiounioni” 
ja muita lippulaivahankkeita, kuten ”Resurssitehokas Eurooppa”, ”Globalisaation aikakauden teollisuuspolitiikka” ja ”Euroopan 
digitaalistrategia”, sekä eurooppalaisen tutkimusalueen kehittämisessä ja toiminnassa. Horisontti 2020 -puiteohjelma edistää 
osaamiseen ja innovointiin perustuvan talouden rakentamista koko unionin alueella kokoamalla riittävästi uutta tutkimus-, 
kehittämis- ja innovointirahoitusta.

Ohjelman toteutuksella pyritään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 179  artiklan mukaisiin yleisiin tavoittei
siin ja edesautetaan eurooppalaisen tutkimusalueen varaan rakentuvan osaamisyhteiskunnan aikaansaamista, eli tuetaan kai
kenlaajuista valtioiden rajat ylittävää yhteistyötä koko unionin alueella, lisätään tietämyksen eturintamassa harjoitettavan 
tutkimuksen dynamiikkaa, luovuutta ja huippuosaamista, lisätään sekä määrällisesti että laadullisesti Euroopan inhimillisiä voi
mavaroja tutkimuksen ja teknologian alalla sekä tehostetaan tutkimus- ja innovointivalmiuksia kaikkialla Euroopassa ja huo
lehditaan niiden parhaasta mahdollisesta käytöstä.

Momenteille ja alamomenteille otetaan myös kustannukset seuraavista: kokoukset, konferenssit, työpajat ja seminaarit, jotka 
komissio järjestää korkealla tieteellisellä tai teknologisella tasolla ja joista on Euroopalle erityistä etua; unionin lukuun toteute
tut korkean tason tieteelliset ja teknologiset analyysit ja arvioinnit, joiden tarkoituksena on kartoittaa unionin toimintaan eri
tyisesti eurooppalaisen tutkimusalueen toteuttamisen yhteydessä soveltuvia uusia tutkimusaloja; ohjelmien seuranta ja niiden 
tulosten levittäminen, mukaan luettuina edellisten puiteohjelmien toimien tulokset.

Määrärahaa käytetään tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–2020) osallistumista ja tulosten levit
tämistä koskevista säännöistä ja asetuksen (EY) N:o 1906/2006 kumoamisesta 11 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1290/2013 (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 81) mukaisesti.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0081:0081:FI:PDF
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Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän luvun määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pää
luokan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Kolmannet maat tai kolmansien maiden tutkimuslaitokset voivat osallistua tiettyihin Euroopan tason yhteistyöhankkeisiin tie
teellisen ja teknisen tutkimuksen alalla. Niiden rahoitusosuus otetaan tulotaulukon alamomenteille 6 0 1 3 ja 6 0 1 5, ja se voi
daan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti.

Tieteen ja tekniikan tutkimuksen eurooppalaiseen yhteistyöhön osallistuvien valtioiden rahoitusosuudesta saatavat tulot ote
taan tulotaulukon alamomentille 6 0 1 6, ja ne voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti.

Unionin ohjelmiin osallistuvien ehdokasmaiden ja tapauksen mukaan myös Länsi-Balkanin mahdollisten ehdokasmaiden rahoi
tusosuuksista saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille  6  0  3  1, voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoase
tuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti.

Unionin toimiin osallistuvien ulkopuolisten elinten rahoitusosuudesta saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomen
tille 6 0 3 3, voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti.

Määrärahat otetaan alamomentille 05 09 50 01.

Tämän luvun mukaiset hallintomäärärahat otetaan momentille 05 01 05.

05 09 03  Yhteiskunnalliset haasteet

Selvitysosa

Tällä Horisontti 2020 -puiteohjelman painopisteellä vastataan suoraan niihin politiikan painopisteisiin ja yhteiskunnallisiin haas
teisiin, jotka yksilöitiin Eurooppa 2020 -strategiassa. Kyseiset toimet toteutetaan haasteisiin perustuvalla lähestymistavalla, jossa 
kootaan yhteen eri alojen, teknologioiden ja tutkimusalojen resurssit ja tietämys. Toimet kattavat koko syklin tutkimuksesta 
markkinoille, ja niiden uutena painopisteenä ovat innovointiin liittyvät toimet, kuten pilottitoimet, demonstrointi, testausalus
tat, julkisten hankintojen tukeminen, suunnittelu, käyttäjälähtöinen innovointi, sosiaalinen innovointi ja innovaatioiden saatta
minen markkinoille. Toimilla tuetaan suoraan vastaavaa alakohtaista osaamista unionin tasolla.

05 09 03 01  Turvallisten ja korkealaatuisten elintarvikkeiden ja muiden biopohjaisten tuotteiden riittävän saannin varmistaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

52 163 000 2 290 968

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Toimissa keskitytään kestävämpiin ja tuottavampiin maa- ja metsätalousjärjestelmiin samalla kun kehitetään palveluita, toimin
tamalleja ja politiikkoja elinkelpoisten maaseutuelinkeinojen kehittämiseksi. Lisäksi painopisteenä ovat terveelliset ja turvalliset 
elintarvikkeet kaikille sekä kilpailukykyiset elintarvikkeiden jalostusmenetelmät, joissa käytetään vähemmän resursseja ja jotka 
tuottavat vähemmän sivutuotteita. Samaan aikaan pyritään hyödyntämään elollisia vesiluonnonvaroja (eli kestävää ja ympäris
töystävällistä kalastusta). Samalla edistetään vähähiilistä, resurssitehokasta, kestävää ja kilpailukykyistä eurooppalaista biopoh
jaista teollisuutta.
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Viiteasiakirjat-säädökset

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1291/2013, annettu 11  päivänä  joulukuuta 2013, tutkimuksen ja inno
voinnin puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–2020) ja päätöksen N:o  1982/2006/EY kumoamisesta (EUVL  L  347, 
20.12.2013, s. 104).

Komission 30 päivänä marraskuuta 2011 antama ehdotus neuvoston päätökseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman
”Horisontti 2020”(2014–2020) täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta (KOM(2011)  811 lopullinen), ja erityisesti sen 
3 artiklan 3 kohdan b alakohta.

05 09 50  (Euroopan talousalueen ulkopuolisilta) kolmansilta osapuolilta peräisin olevat määrärahat tutkimukseen ja teknologian 
kehittämiseen

05 09 50 01  (Euroopan talousalueen ulkopuolisilta) kolmansilta osapuolilta peräisin olevat määrärahat tutkimukseen ja teknologian kehit
tämiseen (2014–2020).

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m.

Selvitysosa

Uusi momentti

Momentti on tarkoitettu kattamaan menot, jotka vastaavat tutkimukseen ja teknologiseen kehittämiseen osallistuvilta (Euroo
pan talousalueen ulkopuolisilta) kolmansilta osapuolilta tai mailta peräisin olevista tuloista saatavia määrärahoja ajanjaksolla 
2014–2020.

Tulotaulukon alamomenteille 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 1 6, 6 0 3 1 ja 6 0 3 3 mahdollisesti otetut tulot voidaan ottaa määrärahoiksi 
varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0104:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0104:FI:PDF
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TOIMINNOT ILMAN BUDJETTIKOHTAA

— HALLINNOLLINEN TUKI MAATALOUDEN JA MAASEUDUN KEHITTÄMISEN PÄÄOSASTOLLE
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OSASTO 06

LIIKENNE JA LIIKKUMINEN
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Yhteenveto määrärahoista (2014 ja 2013) sekä toteutuksesta (2012)

Osasto
Luku Nimike

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitou-
mukset Maksut Maksusitou-

mukset Maksut Maksusitou-
mukset Maksut

06 01 LIIKENTEEN JA LIIKKUMI
SEN TOIMINTALOHKON 
HALLINTOMENOT 72 500 880 72 500 880 66 811 011 66 811 011 65 209 019,47 65 209 019,47

06 02 EUROOPAN LIIKENNEPO
LITIIKKA 2 582 441 731 903 416 322 1 613 008 724 874 066 537 1 581 626 308,— 977 668 289,12

06 03 HORISONTTI 2020 – LII
KENTEESEEN LIITTYVÄ 
TUTKIMUS JA INNO
VOINTI 212 105 039 27 367 732 58 324 795 53 235 521 62 597 290,37 61 306 793,48

Osasto 06 – Yhteensä 2 867 047 650 1 003 284 934 1 738 144 530 994 113 069 1 709 432 617,84 1 104 184 102,07
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LUKU  06 01  — LIIKENTEEN JA LIIKKUMISEN TOIMINTALOHKON HALLINTOMENOT

Momenttien 1, 2, 3 ja 5 yksityiskohtaiset tiedot esitetään luvussa XX 01

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
2012/2014

06 01 LIIKENTEEN JA LIIKKUMISEN 
TOIMINTALOHKON HALLINTO
MENOT

06 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaisiin 
toimihenkilöihin liittyvät menot 
liikenteen ja liikkumisen toimin
talohkossa 5.2 40 868 495 35 013 858 34 413 860,01 84,21

06 01 02 Ulkopuolinen henkilöstö ja muut 
hallintomenot liikenteen ja liik
kumisen toimintalohkossa

06 01 02 01 Ulkopuolinen henkilöstö 5.2 2 325 880 2 362 249 2 112 097,41 90,81

06 01 02 11 Muut hallintomenot 5.2 2 232 988 2 389 096 2 674 249,52 119,76

Momentti 06 01 02 – Välisumma 4 558 868 4 751 345 4 786 346,93 104,99

06 01 03 Tieto- ja 
viestintätekniikkalaitteiden ja 
-palvelujen menot liikenteen ja 
liikkumisen toimintalohkossa 5.2 2 645 371 2 215 808 2 524 906,91 95,45

06 01 04 Liikenteen ja liikkumisen 
toimintalohkoon kuuluvien 
toimenpiteiden ja ohjelmien 
tukimenot

06 01 04 01 Verkkojen Eurooppa -välineen 
tukimenot – liikenne 1.1 2 895 000 3 820 000 2 878 197,68 99,42

Momentti 06 01 04 – Välisumma 2 895 000 3 820 000 2 878 197,68 99,42

06 01 05 Liikenteen ja liikkumisen 
toimintalohkoon kuuluvien 
tutkimus- ja 
innovaatio-ohjelmien tukimenot

06 01 05 01 Tutkimus- ja innovaatio-ohjelmia 
toteuttaviin virkamiehiin ja 
väliaikaisiin toimihenkilöihin 
liittyvät menot – Horisontti 2020 1.1 5 612 344 5 750 000 5 350 000,— 95,33

06 01 05 02 Tutkimus- ja innovaatio-ohjelmia 
toteuttava ulkopuolinen 
henkilöstö – Horisontti 2020 1.1 2 768 667 2 800 000 2 833 000,— 102,32

06 01 05 03 Tutkimus- ja 
innovaatio-ohjelmien muut 
hallintomenot – Horisontti 2020 1.1 891 638 1 100 000 1 022 277,94 114,65

Momentti 06 01 05 – Välisumma 9 272 649 9 650 000 9 205 277,94 99,27
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Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
2012/2014
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06 01 06 Toimeenpanovirastot

06 01 06 01 Innovoinnin ja verkkojen toi
meenpanovirasto – Rahoitusosuus 
Verkkojen Eurooppa -välineestä 1.1 12 260 497 9 805 000 9 805 000,— 79,97

06 01 06 02 Pienistä ja keskisuurista yrityksistä 
vastaava toimeenpanovirasto – 
Rahoitusosuus Verkkojen 
Eurooppa -välineestä 1.1 p.m. 1 555 000 1 595 430,— —

Momentti 06 01 06 – Välisumma 12 260 497 11 360 000 11 400 430,— 92,99

Luku 06 01 – Yhteensä 72 500 880 66 811 011 65 209 019,47 89,94

06 01 01  Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot liikenteen ja liikkumisen toimintalohkossa

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

40 868 495 35 013 858 34 413 860,01

06 01 02  Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot liikenteen ja liikkumisen toimintalohkossa

06 01 02 01  Ulkopuolinen henkilöstö

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

2 325 880 2 362 249 2 112 097,41

06 01 02 11  Muut hallintomenot

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

2 232 988 2 389 096 2 674 249,52

06 01 03  Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot liikenteen ja liikkumisen toimintalohkossa

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

2 645 371 2 215 808 2 524 906,91
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06 01 04  Liikenteen ja liikkumisen toimintalohkoon kuuluvien toimenpiteiden ja ohjelmien tukimenot

06 01 04 01  Verkkojen Eurooppa -välineen tukimenot – liikenne

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

2 895 000 3 820 000 2 878 197,68

Selvitysosa

Entiset alamomentit 06 01 04 01, 06 01 04 04 ja 06 01 04 07

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ohjelmatukitoimet, jotka määritellään Verkkojen Eurooppa -välineen perustamisesta sekä 
asetuksen (EU) N:o 913/2010 muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 680/2007 ja (EY) N:o 67/2010 kumoamisesta 11 päivänä jou
lukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1316/2013 (EUVL L 348, 20.12.2013, s. 129) 
2 artiklan 7 kohdassa ja 5 artiklan 2 kohdan b alakohdassa, ja liittyy suoraan liitännäistoimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen Verk
kojen Eurooppa -ohjelman ja Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) suuntaviivojen täytäntöönpanemiseksi. Siihen sisäl
tyvät selvityksistä ja asiantuntijakokouksista aiheutuvat menot sekä tiedotus- ja julkaisumenot sekä tukitoimet, jotka liittyvät 
suoraan Verkkojen Eurooppa -välineen tavoitteen saavuttamiseen.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän budjettikohdan määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon 
momentille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g ala
kohdan mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän 
pääluokan menotaulukon tämän osan Euroopan talousaluetta koskevaa liitettä, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Unionin ohjelmiin osallistuvien ehdokasmaiden ja tapauksen mukaan myös Länsi-Balkanin mahdollisten ehdokasmaiden rahoi
tusosuuksista saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille  6  0  3  1, voidaan ottaa varainhoitoasetuksen 21  artik
lan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti määrärahoiksi samassa suhteessa kuin hallintoon liittyviin menoihin hyväksytty määrä 
on ohjelman kokonaismäärärahaan.

Oikeusperusta

Katso momentti 06 02 01.

06 01 05  Liikenteen ja liikkumisen toimintalohkoon kuuluvien tutkimus- ja innovaatio-ohjelmien tukimenot

06 01 05 01  Tutkimus- ja innovaatio-ohjelmia toteuttaviin virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot – Horisontti 2020

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

5 612 344 5 750 000 5 350 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa ”Horisontti 2020” toteuttavista virka
miehistä ja väliaikaisista toimihenkilöistä, jotka hoitavat hyväksyttyyn henkilöstötaulukkoon sisältyviä virkoja tai toimia ja osal
listuvat muun kuin ydinalan ohjelmiin kuuluvien epäsuorien toimien toteuttamiseen, mukaan lukien unionin edustustoihin 
sijoitetut virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:348:0129:0129:FI:PDF
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Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän budjettikohdan määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon 
momentille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g ala
kohdan mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän 
pääluokan menotaulukon tämän osan Euroopan talousaluetta koskevaa liitettä, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Oikeusperusta

Katso luku 06 03.

06 01 05 02  Tutkimus- ja innovaatio-ohjelmia toteuttava ulkopuolinen henkilöstö – Horisontti 2020

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

2 768 667 2 800 000 2 833 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa ”Horisontti 2020” toteuttavasta ulko
puolisesta henkilöstöstä, joka osallistuu muun kuin ydinalan ohjelmiin kuuluvien epäsuorien toimien toteuttamiseen, mukaan 
lukien unionin edustustoihin sijoitettu ulkopuolinen henkilöstö.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän budjettikohdan määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon 
momentille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g ala
kohdan mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän 
pääluokan menotaulukon tämän osan Euroopan talousaluetta koskevaa liitettä, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Oikeusperusta

Katso luku 06 03.

06 01 05 03  Tutkimus- ja innovaatio-ohjelmien muut hallintomenot – Horisontti 2020

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

891 638 1 100 000 1 022 277,94

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut hallintomenot tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 2020” kai
kessa epäsuoriin toimiin liittyvässä hallinnoinnissa muun kuin ydinalan ohjelmien yhteydessä, mukaan lukien unionin edustus
toihin sijoitetusta henkilöstöstä aiheutuvat muut hallintomenot.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan myös sellaiset selvityksistä ja asiantuntijakokouksista aiheutuvat menot sekä tiedotus- ja 
julkaisumenot, jotka liittyvät suoraan tämän alamomentin kattaman ohjelman tai sen kattamien toimien tavoitteiden saavutta
miseen, sekä mahdolliset muut menot teknisestä ja hallinnollisesta avusta, johon ei liity julkishallinnon tehtäviä ja jonka komis
sio on ulkoistanut erillisin palvelusopimuksin.
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Se on tarkoitettu kattamaan myös menot teknisestä ja hallinnollisesta avusta, joka liittyy ohjelman tai hankkeiden määrittelyyn, 
valmisteluun, hallintoon, seurantaan, tarkastukseen ja valvontaan, kuten konferensseihin, työpajoihin, seminaareihin, tietotek
nisten järjestelmien kehittämiseen ja ylläpitoon, virkamatkoihin, koulutukseen ja edustamiseen liittyvät menot.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän budjettikohdan määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon 
momentille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g ala
kohdan mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän 
pääluokan menotaulukon tämän osan Euroopan talousaluetta koskevaa liitettä, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Oikeusperusta

Katso luku 06 03.

06 01 06  Toimeenpanovirastot

06 01 06 01  Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanovirasto – Rahoitusosuus Verkkojen Eurooppa -välineestä

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

12 260 497 9 805 000 9 805 000,—

Selvitysosa

Entinen alamomentti 06 01 04 31

Määräraha muodostaa avustuksen, jolla on määrä kattaa innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston henkilöstöön ja toi
mintaan liittyvät hallintomenot, joita aiheutuu sen osallistumisesta Verkkojen Eurooppa -välineen hallinnointiin ja Euroopan 
laajuiset liikenneverkot -ohjelmasta (TEN-T-ohjelma) vuosina 2000–2006 ja 2007–2013 rahoitettujen hankkeiden päätökseen 
saattamiseen.

Toimeenpanoviraston henkilöstötaulukko sisältyy tämän pääluokan liitteeseen ”Henkilöstö”.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 58/2003, annettu 19 päivänä joulukuuta 2002, tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoi
tavien toimeenpanovirastojen asemasta (EYVL L 11, 16.1.2003, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 680/2007, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2007, yleisistä säännöistä yhtei
sön rahoitustuelle Euroopan laajuisten liikenne- ja energiaverkkojen alalla (EUVL L 162, 22.6.2007, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o  661/2010/EU, annettu 7  päivänä  heinäkuuta 2010, unionin suuntaviivoista 
Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi (EUVL L 204, 5.8.2010, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1316/2013, annettu 11  päivänä  joulukuuta 2013, Verkkojen Eurooppa 
-välineen perustamisesta sekä asetuksen (EU) N:o 913/2010 muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 680/2007 ja (EY) N:o 67/2010 
kumoamisesta (EUVL L 348, 20.12.2013, s. 129).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:011:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:162:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:204:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:348:0129:0129:FI:PDF
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Viiteasiakirjat-säädökset

Komission päätös 2007/60/EY, tehty 26  päivänä  lokakuuta 2006, Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston 
perustamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 nojalla (EUVL L 32, 6.2.2007, s. 88), sellaisena kuin se on muutettuna 
komission päätöksellä 2008/593/EY.

Komission päätös K(2007) 5282, tehty 5 päivänä marraskuuta 2007, Euroopan laajuisen liikenneverkon tukemista koskevien 
ohjelmien täytäntöönpanoon liittyvien tehtävien suorittamiseksi Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanovirastolle 
annettavasta valtuutuksesta, johon sisältyy erityisesti yhteisön talousarvioon otettujen määrärahojen käyttö, sellaisena kuin se 
on muutettuna 7 päivänä lokakuuta 2008 tehdyllä päätöksellä K(2008) 5538.

Komission täytäntöönpanopäätös 2013/801/EU, annettu 23  päivänä  joulukuuta 2013, innovoinnin ja verkkojen toimeenpa
noviraston perustamisesta ja päätöksen 2007/60/EY, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2008/593/EY, kumoami
sesta (EUVL L 352, 24.12.2013, s. 65).

Komission päätös C(2013) 9235, annettu 23 päivänä joulukuuta 2013, innovoinnin ja verkkojen toimeenpanovirastolle annet
tavasta valtuutuksesta liikenne-, energia- ja televiestintäinfrastruktuurien sekä liikenteeseen ja energiaan liittyvän tutkimuksen ja 
innovoinnin alalla toteutettaviin unionin ohjelmiin liittyvien ja erityisesti unionin yleiseen talousarvioon otettujen määräraho
jen toteuttamista koskevien tehtävien hoitamiseksi.

06 01 06 02  Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto – Rahoitusosuus Verkkojen Eurooppa -välineestä

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

p.m. 1 555 000 1 595 430,—

Selvitysosa

Entinen alamomentti 06 01 04 32

Määräraha muodostaa avustuksen, jolla on määrä kattaa pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston hen
kilöstöön ja toimintaan liittyvät hallintomenot, joita aiheutuu sen osallistumisesta Verkkojen Eurooppa -välineen hallinnointiin 
sekä Marco Polo -ohjelmasta vuosina 2000–2006 ja 2007–2013 rahoitettujen hankkeiden päätökseen saattamiseen.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän budjettikohdan määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon 
momentille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g ala
kohdan mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän 
pääluokan menotaulukon tämän osan Euroopan talousaluetta koskevaa liitettä, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Unionin ohjelmiin osallistuvien ehdokasmaiden ja tapauksen mukaan myös Länsi-Balkanin mahdollisten ehdokasmaiden rahoi
tusosuuksista saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille  6  0  3  1, voidaan ottaa varainhoitoasetuksen 21  artik
lan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti määrärahoiksi samassa suhteessa kuin hallintoon liittyviin menoihin hyväksytty määrä 
on ohjelman kokonaismäärärahaan.

Kolmansien osapuolten rahoitusosuuksista mahdollisesti saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille 6 0 3 3, ote
taan määrärahoiksi tälle alamomentille varainhoitoasetuksen säännösten mukaisesti.

Toimeenpanoviraston henkilöstötaulukko sisältyy tämän pääluokan liitteeseen ”Henkilöstö”.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 58/2003, annettu 19 päivänä joulukuuta 2002, tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoi
tavien toimeenpanovirastojen asemasta (EYVL L 11, 16.1.2003, s. 1).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:032:0088:0088:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:352:0065:0065:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:011:0001:0001:FI:PDF
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Komission asetus (EY) N:o 1653/2004, annettu 21 päivänä syyskuuta 2004, tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoi
tavien toimeenpanovirastojen asemasta annetun neuvoston asetuksen (EY)  N:o  58/2003 mukaisesta toimeenpanovirastojen 
varainhoitoa koskevasta malliasetuksesta (EUVL L 297, 22.9.2004, s. 6).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY)  N:o  1692/2006, annettu 24  päivänä  lokakuuta 2006, toisesta Marco Polo 
-ohjelmasta yhteisön rahoitustuen myöntämiseksi tavarankuljetusjärjestelmän ympäristönsuojelun tason parantamista varten 
(Marco Polo II) (EUVL L 328, 24.11.2006, s. 1).

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission päätös 2004/20/EY, tehty 23 päivänä joulukuuta 2003, energia-alalla toteutettavaa yhteisön toimintaa hallinnoivan 
toimeenpanevan ”Älykkään energiahuollon viraston” perustamisesta neuvoston asetuksen (EY)  N:o  58/2003 mukaisesti 
(EUVL L 5, 9.1.2004, s. 85).

Komission päätös 2007/372/EY, tehty 31 päivänä toukokuuta 2007, päätöksen 2004/20/EY muuttamisesta Älykkään energia
huollon viraston muuttamiseksi Kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanovirastoksi (EUVL L 140, 1.6.2007, s. 52).

Komission päätös K(2007) 3198, tehty 9  päivänä  heinäkuuta 2007, ohjelman älykäs energiahuolto Euroopassa 2003–2006, 
Marco Polo -ohjelman 2003–2006, kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman 2007–2013 ja Marco Polo -ohjelman 
2007–2013 täytäntöönpanoon liittyvien tehtävien suorittamiseksi Kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanovirastolle annet
tavasta valtuutuksesta, johon sisältyy erityisesti yhteisön talousarvioon otettujen määrärahojen käyttö.

Komission täytäntöönpanopäätös 2013/771/EU, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, pienistä ja keskisuurista yrityksistä vas
taavan toimeenpanoviraston perustamisesta ja päätösten 2004/20/EY ja 2007/372/EY kumoamisesta (EUVL L 341, 18.12.2013, 
s. 73).

Komission päätös C(2013) 9414, annettu 23 päivänä joulukuuta 2013, pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavalle toimeen
panovirastolle annettavasta valtuutuksesta energian, ympäristön, ilmastotoimien, kilpailukyvyn ja pk-yritysten, tutkimuksen ja 
innovoinnin, tieto- ja viestintätekniikan sekä meripolitiikan ja kalastuksen alalla toteutettaviin unionin ohjelmiin liittyvien ja eri
tyisesti unionin yleiseen talousarvioon otettujen määrärahojen toteuttamista koskevien tehtävien hoitamiseksi.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:297:0006:0006:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:328:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:005:0085:0085:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:140:0052:0052:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:341:0073:0073:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:341:0073:0073:FI:PDF
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LUKU  06 02  — EUROOPAN LIIKENNEPOLITIIKKA

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012
%

Maksut
2012/2014Maksusitou

mukset Maksut Maksusitou
mukset Maksut Maksusitou

mukset Maksut

06 02 EUROOPAN LIIKENNEPOLI
TIIKKA

06 02 01 Verkkojen Eurooppa -väline

06 02 01 01 Pullonkaulojen poistaminen ja 
puuttuvien yhteyksien rakenta
minen 1.1 816 618 378 p.m. —

06 02 01 02 Kestävän ja tehokkaan liiken
teen varmistaminen pitkällä 
aikavälillä 1.1 136 662 458 p.m. —

06 02 01 03 Liikennemuotojen yhdentämi
sen ja yhteenliittämisen opti
mointi ja liikenteen 
yhteentoimivuuden, turvalli
suuden ja varmuuden tehosta
minen 1.1 273 324 915 p.m. —

06 02 01 04 Verkkojen Eurooppa -väline – 
koheesiorahaston osuus 1.2 983 000 000 p.m. —

06 02 01 05 Liikenteen infrastruktuurihank
keiden yksityisiin investointei
hin paremmin kannustavan 
ympäristön luominen 1.1 240 681 250 p.m. —

Momentti 06 02 01 – 
Välisumma 2 450 287 001 p.m. —

06 02 02 Euroopan 
lentoturvallisuusvirasto 1.1 34 173 871 34 173 871 34 555 811 34 555 811 35 727 726,— 35 727 726,— 104,55

06 02 03 Euroopan 
meriturvallisuusvirasto

06 02 03 01 Euroopan 
meriturvallisuusvirasto 1.1 30 703 795 30 703 795 31 208 513 31 776 724 34 093 051,— 32 036 981,17 104,34

06 02 03 02 Euroopan 
meriturvallisuusvirasto – 
Saastumisen torjuntatoimet 1.1 19 675 000 7 727 442 —

Momentti 06 02 03 – 
Välisumma 50 378 795 38 431 237 31 208 513 31 776 724 34 093 051,— 32 036 981,17 83,36

06 02 04 Euroopan rautatievirasto 1.1 23 573 064 23 573 064 24 871 400 24 871 400 25 644 223,— 25 644 000,— 108,79

06 02 05 Euroopan liikennepolitiikkaa 
ja matkustajien oikeuksia, 
tiedotustoiminta mukana 
luettuna, koskevat tukitoimet 1.1 20 019 000 13 894 437 26 150 000 15 112 564 30 221 430,49 22 985 807,44 165,43
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Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

%
Maksut

2012/2014Maksusitou-
mukset Maksut Maksusitou-

mukset Maksut Maksusitou-
mukset Maksut
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06 02 06 Liikenteen turvaaminen 1.1 2 510 000 1 514 026 2 560 000 1 829 154 1 672 394,90 1 601 218,53 105,76

06 02 51 Euroopan laajuisten liikenne
verkkojen ohjelman loppuun 
saattaminen 1.1 p.m. 759 405 150 1 410 000 000 721 545 956 1 367 564 015,17 818 891 946,85 107,83

06 02 52 Marco Polo -ohjelman lop
puun saattaminen 1.1 p.m. 18 525 916 60 000 000 24 710 478 64 683 467,44 20 647 650,19 111,45

06 02 53 Saastumisen torjuntatoimien 
loppuun saattaminen 1.1 p.m. 12 198 621 22 663 000 18 414 450 20 520 000,— 19 525 570,19 160,06

06 02 77 Pilottihankkeet ja valmistelu
toimet

06 02 77 01 Valmistelutoimi – Eurooppalai
nen liikennetieto- ja varauspiste 
kaikille liikennemuodoille 1.1 — 450 000 — 750 000 1 500 000,— 0,— 0,—

06 02 77 02 Valmistelutoimi – Unionin 
koillisten ulkorajojen rajanyli
tyspaikkojen rajanylitysliiken
teen helpottaminen 
(liikenneturvallisuuden ja lii
kenteen turvaamisen näkökul
masta) 1.1 — p.m. — p.m. 0,— 575 000,— —

06 02 77 03 Valmistelutoimi – Nesteytettyä 
maakaasua (LNG) polttoaineena 
käyttävät alukset 1.1 p.m. 500 000 1 000 000 500 000 —

06 02 77 04 Pilottihanke – Euroopan laajui
sen tieverkon turvallisuus 1.1 — — — — 0,— 32 388,75 —

06 02 77 05 Pilottihanke – Liikkuvan kalus
ton merkitys yhteentoimivuu
delle Euroopassa 1.1 1 000 000 500 000 —

06 02 77 06 Valmistelutoimi – Yleisilmailu 
– Tilastot ja tunnusluvut 1.1 500 000 250 000 —

Momentti 06 02 77 – 
Välisumma 1 500 000 1 700 000 1 000 000 1 250 000 1 500 000,— 607 388,75 35,73

Luku 06 02 – Yhteensä 2 582 441 731 903 416 322 1 613 008 724 874 066 537 1 581 626 308,— 977 668 289,12 108,22
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06 02 01  Verkkojen Eurooppa -väline

06 02 01 01  Pullonkaulojen poistaminen ja puuttuvien yhteyksien rakentaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

816 618 378 p.m.

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Tavoite ”pullonkaulojen poistaminen ja puuttuvien yhteyksien rakentaminen” liittyy asetuksen 
(EU) N:o 1316/2013 4 artiklan 2 kohdan a alakohtaan. Tätä tavoitetta toteutetaan ehdotuspyyntöjen perusteella vuotuisissa ja 
monivuotisissa työohjelmissa, jotka muodostavat Verkkojen Eurooppa -välineen liitteissä ja TEN-T-suuntaviivoissa määritelty
jen ydinverkon liikennehankkeiden ja unionin liikennekäytävien varainhoitoasetuksen 84 artiklassa tarkoitetut rahoituspäätök
set. Tämän tavoitteen saavuttamista on tarkoitus mitata uusilla ja parannetuilla rajatylittävillä yhteyksillä ja pullonkaulojen 
poistoilla, joihin on myönnetty tukea Verkkojen Eurooppa -välineestä.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1316/2013, annettu 11  päivänä  joulukuuta 2013, Verkkojen Eurooppa 
-välineen perustamisesta sekä asetuksen (EU) N:o 913/2010 muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 680/2007 ja (EY) N:o 67/2010 
kumoamisesta (EUVL L 348, 20.12.2013, s. 129), ja erityisesti sen 4 artiklan 2 kohdan a alakohta.

06 02 01 02  Kestävän ja tehokkaan liikenteen varmistaminen pitkällä aikavälillä

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

136 662 458 p.m.

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Tavoite ”kestävän ja tehokkaan liikenteen varmistaminen pitkällä aikavälillä” liittyy asetuksen 
(EU) N:o 1316/2013 4 artiklan 2 kohdan b alakohtaan. Tätä tavoitetta toteutetaan ehdotuspyyntöjen perusteella vuotuisissa ja 
monivuotisissa työohjelmissa, jotka muodostavat varainhoitoasetuksen 84 artiklassa tarkoitetut rahoituspäätökset.

Vuosina 2014–2020 Verkkojen Eurooppa -välineessä toteutetaan Marco Polo -ohjelman seurantaa tarkistettujen TEN-T-
suuntaviivojen puitteissa. Unionin suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi ja päätöksen 
N:o  661/2010/EU kumoamisesta 11  päivänä  joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EU) N:o 1315/2013 (EUVL L 348, 20.12.2013, s. 1) 32 artiklan mukaisesti otetaan käyttöön uusi lähestymistapa, jolla tuetaan 
tavaraliikennepalveluja unionissa (alustava talousarvio 70–140 miljoonaa euroa vuodessa).

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1316/2013, annettu 11  päivänä  joulukuuta 2013, Verkkojen Eurooppa 
-välineen perustamisesta sekä asetuksen (EU) N:o 913/2010 muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 680/2007 ja (EY) N:o 67/2010 
kumoamisesta (EUVL L 348, 20.12.2013, s. 129), ja erityisesti sen 4 artiklan 2 kohdan b alakohta.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:348:0129:0129:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:348:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:348:0129:0129:FI:PDF
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06 02 01 03  Liikennemuotojen yhdentämisen ja yhteenliittämisen optimointi ja liikenteen yhteentoimivuuden, turvallisuuden ja varmuuden 
tehostaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

273 324 915 p.m.

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Tavoite ”liikennemuotojen yhdentämisen ja yhteenliittämisen optimointi ja liikenteen yhteentoimivuuden, turvallisuuden ja var
muuden edistäminen” liittyy asetuksen (EU) N:o 1316/2013 4 artiklan 2 kohdan c alakohtaan.

Tätä tavoitetta toteutetaan ehdotuspyyntöjen perusteella vuotuisissa ja monivuotisissa työohjelmissa, jotka muodostavat varain
hoitoasetuksen 84 artiklassa tarkoitetut rahoituspäätökset.

Tämän tavoitteen saavuttamista mitataan rautatieverkkoon yhdistettyjen satamien ja lentoasemien määrällä, parannettujen mul
timodaalisten logistiikkakeskusten määrällä, merten moottoriteiden avulla parannettujen yhteyksien määrällä ja ydinverkon vaih
toehtoisten energialähteiden jakelupisteiden määrällä.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1316/2013, annettu 11  päivänä  joulukuuta 2013, Verkkojen Eurooppa 
-välineen perustamisesta sekä asetuksen (EU) N:o 913/2010 muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 680/2007 ja (EY) N:o 67/2010 
kumoamisesta (EUVL L 348, 20.12.2013, s. 129), ja erityisesti sen 4 artiklan 2 kohdan c alakohta.

06 02 01 04  Verkkojen Eurooppa -väline – koheesiorahaston osuus

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

983 000 000 p.m.

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tavoitteen ”investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin” puitteissa koheesiorahastosta makset
tava tuki liikenteen infrastruktuurille osana Verkkojen Eurooppa -välinettä asetuksen (EU) N:o 1316/2013 84 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti.

Asetuksen (EU)  N:o  1316/2013  5  artiklan  1  kohdan a alakohdan mukaan 11 305 500 000 euroa (nykyhintoina) olisi siirret
tävä koheesiorahastosta käytettäväksi mainitun asetuksen mukaisesti yksinomaan jäsenvaltioissa, jotka ovat oikeutettuja kohee
siorahaston rahoitukseen.

Asetuksen 11 artiklan mukaisesti tätä tavoitetta toteutetaan ehdotuspyyntöjen perusteella vuotuisissa ja monivuotisissa työoh
jelmissa, jotka avataan yksinomaan niille jäsenvaltioille, jotka ovat oikeutettuja koheesiorahaston rahoitukseen. Nämä vuotuiset 
ja monivuotiset työohjelmat muodostavat varainhoitoasetuksen 84 artiklassa tarkoitetun rahoituspäätöksen.

Asetuksen 2 artiklan 7 kohdan ja 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti enintään 1 prosentti kokonaismäärärahoista olisi kohdennet
tava ohjelmatukitoimiin.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:348:0129:0129:FI:PDF
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Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitys
rahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri-
ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, kohee
siorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1316/2013, annettu 11  päivänä  joulukuuta 2013, Verkkojen Eurooppa 
-välineen perustamisesta sekä asetuksen (EU) N:o 913/2010 muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 680/2007 ja (EY) N:o 67/2010 
kumoamisesta (EUVL L 348, 20.12.2013, s. 129), ja erityisesti:

— 5  artiklan  1  kohdan a alakohta, joka koskee 11 305 500 000 euron siirtoa koheesiorahastosta Verkkojen Eurooppa 
-välineeseen, 

— 11 artikla, joka koskee koheesiorahastosta siirrettyihin varoihin liittyviä erityisiä ehdotuspyyntöjä, 

— 2  artiklan  7  kohta ja  5  artiklan  2  kohta, jotka koskevat ohjelmatukitoimia Verkkojen Eurooppa -välineen toteuttamisen 
tukemiseksi.

06 02 01 05  Liikenteen infrastruktuurihankkeiden yksityisiin investointeihin paremmin kannustavan ympäristön luominen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

240 681 250 p.m.

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Tavoitteen ”liikenteen infrastruktuurihankkeiden yksityisiin investointeihin paremmin kannustavan ympäristön luominen” tar
koituksena on yhteistä etua koskevien hankkeiden toteuttaminen rahoitusvälineiden avulla ja perustuen ennakkoarviointiin dele
goidun asetuksen (EU) N:o 1268/2012 224 artiklan mukaisesti. Seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen aikana arvioidaan 
olevan käytettävissä noin 2 miljardia euroa innovatiivisiin rahoitusvälineisiin, kuten hankejoukkolainaväline, lainavakuusväline 
ja muut välineet, kuten yhteisyritykset ja oman pääoman ehtoiset rahoitusvälineet, joissa yhdistellään julkisia ja yksityisiä varoja 
infrastruktuuri-investointien vauhdittamiseksi Euroopassa. Rahoitusvälineiden tarkoituksena on helpottaa yksityisen rahoituk
sen saantia ja siten nopeuttaa tai mahdollistaa TEN-T-suuntaviivojen ja asetuksen (EU) N:o 1316/2013 mukaisesti tukikelpois
ten TEN-T-hankkeiden rahoitusta. Rahoitusvälineistä on tarkoitus luoda velka- tai pääomarahoitusjärjestelyjä, jotka voivat tarjota 
asianmukaisia rahoitusratkaisuja tiettyjen markkinahäiriöiden tapauksessa. Tarkoituksena on, että niitä hallinnoivat suoraan 
varainhoitoasetuksessa tarkoitetut yhteisöt, joille tehtäviä on siirretty. Yhteisöjen, joille tehtäviä on siirretty, on oltava akkredi
toituja takaamaan komissiolle unionin taloudellisten etujen suojaaminen varainhoitoasetuksen vaatimusten mukaisesti.

Varainhoitoasetuksen 140  artiklan  6  kohdan mukaiset rahoitusvälineistä saatavat palautukset, kuten pääoman palautukset, 
vapautuneet vakuudet ja lainojen lyhennykset, jotka maksetaan takaisin komissiolle ja otetaan tulotaulukon alamomen
tille 6 3 4 1, voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan i alakohdan mukaisesti.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0320:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:348:0129:0129:FI:PDF
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Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1316/2013, annettu 11  päivänä  joulukuuta 2013, Verkkojen Eurooppa 
-välineen perustamisesta sekä asetuksen (EU) N:o 913/2010 muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 680/2007 ja (EY) N:o 67/2010 
kumoamisesta (EUVL L 348, 20.12.2013, s. 129), ja erityisesti sen 14 artikla.

06 02 02  Euroopan lentoturvallisuusvirasto

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

34 173 871 34 173 871 34 555 811 34 555 811 35 727 726,— 35 727 726,—

Selvitysosa

Entiset alamomentit 06 02 01 01 ja 06 02 01 02

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston henkilöstö- ja hallintomenot (osastot 1 ja 2) sekä työohjelmaan liittyvät toimin
tamenot (osasto 3).

Viraston on ilmoitettava budjettivallan käyttäjälle toiminta- ja hallintomenojen välisistä määrärahasiirroista.

Viraston henkilöstötaulukko sisältyy tämän pääluokan liitteeseen ”Henkilöstö”.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän budjettikohdan määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon 
momentille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g ala
kohdan mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän 
pääluokan menotaulukon tämän osan Euroopan talousaluetta koskevaa liitettä, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Delegoidun asetuksen (EU)  N:o  1271/2013  20  artiklan mukaisesti palautetut määrät ovat (varainhoitoasetuksen 21  artik
lan  3  kohdan c alakohdan  mukaisia) käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, jotka otetaan yleisen tulotaulukon 
alamomentille 6 6 0 0.

Unionin rahoitusosuus vuodeksi 2014 on yhteensä 34 173 871 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 216/2008, annettu 20 päivänä helmikuuta 2008, yhteisistä siviili-ilmailua 
koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta (EUVL L 79, 19.3.2008, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY)  N:o  1108/2009, annettu 21  päivänä  lokakuuta 2009, asetuksen 
(EY) N:o 216/2008 muuttamisesta lentopaikkojen, ilmaliikenteen hallinnan ja lennonvarmistuspalvelujen osalta (EUVL L 309, 
24.11.2009, s. 51).

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission asetus (EY)  N:o  736/2006, annettu 16  päivänä  toukokuuta 2006, Euroopan lentoturvallisuusviraston työmenetel
mistä standardointitarkastuksia suoritettaessa (EUVL L 129, 17.5.2006, s. 10).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:348:0129:0129:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:079:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:309:0051:0051:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:309:0051:0051:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:129:0010:0010:FI:PDF
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Komission asetus (EY)  N:o  768/2006, annettu 19  päivänä  toukokuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2004/36/EY täytäntöönpanosta yhteisön lentoasemia käyttävien ilma-alusten turvallisuutta ja tietojärjestelmän hallinnointia kos
kevien tietojen keruun ja vaihtamisen osalta (EUVL L 134, 20.5.2006, s. 16).

Komission asetus (EY) N:o 593/2007, annettu 31 päivänä toukokuuta 2007, Euroopan lentoturvallisuusviraston perimistä mak
suista ja palkkioista (EUVL L 140, 1.6.2007, s. 3).

Komission asetus (EY) N:o 1356/2008, annettu 23 päivänä joulukuuta 2008, Euroopan lentoturvallisuusviraston perimistä mak
suista ja palkkioista annetun asetuksen (EY) N:o 593/2007 muuttamisesta (EUVL L 350, 30.12.2008, s. 46).

06 02 03  Euroopan meriturvallisuusvirasto

06 02 03 01  Euroopan meriturvallisuusvirasto

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

30 703 795 30 703 795 31 208 513 31 776 724 34 093 051,— 32 036 981,17

Selvitysosa

Entiset alamomentit 06 02 02 01 ja 06 02 02 02

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston henkilöstö- ja hallintomenot (osastot 1 ja 2) sekä työohjelmaan liittyvät toimin
tamenot (osasto 3) saastumisen torjuntatoimia lukuun ottamatta (ks. alamomentti 06 02 03 02).

Viraston on ilmoitettava budjettivallan käyttäjälle toiminta- ja hallintomenojen välisistä määrärahasiirroista.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän budjettikohdan määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon 
momentille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g ala
kohdan mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän 
pääluokan menotaulukon tämän osan Euroopan talousaluetta koskevaa liitettä, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Delegoidun asetuksen (EU)  N:o  1271/2013  20  artiklan mukaisesti palautetut määrät ovat (varainhoitoasetuksen 21  artik
lan  3  kohdan c alakohdan  mukaisia) käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, jotka otetaan yleisen tulotaulukon 
alamomentille 6 6 0 0.

Viraston henkilöstötaulukko sisältyy tämän pääluokan liitteeseen ”Henkilöstö”.

Unionin rahoitusosuus vuodeksi 2014 saastumisen torjuntatoimet mukaan luettuina on yhteensä 50 452 997 euroa. Talous
arvioon otettuun 50 378 795 euron määrään lisätään ylijäämän palautuksesta saatava 74 202 euron määrä.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1406/2002, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2002, Euroopan meriturvalli
suusviraston perustamisesta (EYVL L 208, 5.8.2002, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 725/2004, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, alusten ja satamaraken
teiden turvatoimien parantamisesta (EUVL L 129, 29.4.2004, s. 6).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/35/EY, annettu 7 päivänä syyskuuta 2005, alusten aiheuttamasta ympäris
tön pilaantumisesta ja pilaamisrikoksista määrättävistä seuraamuksista, myös rikosoikeudellisista seuraamuksista (EUVL L 255, 
30.9.2005, s. 11).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:134:0016:0016:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:140:0003:0003:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:350:0046:0046:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:208:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:129:0006:0006:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:255:0011:0011:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:255:0011:0011:FI:PDF
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06 02 03 02  Euroopan meriturvallisuusvirasto – Saastumisen torjuntatoimet

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

19 675 000 7 727 442

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Määräraha on tarkoitettu kattamaan saastumisen torjuntatoimet, jotka sisältyvät ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetukseksi Euroopan meriturvallisuusviraston toiminnan monivuotisesta rahoituksesta alusten aiheuttaman pilaantumisen 
sekä öljyn- ja kaasunporauslaitteistojen aiheuttaman meren pilaantumisen torjumisen alalla (COM(2013) 174 final).

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1406/2002, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2002, Euroopan meriturvalli
suusviraston perustamisesta (EYVL L 208, 5.8.2002, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 3 päivänä huhtikuuta 2013 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan meriturval
lisuusviraston toiminnan monivuotisesta rahoituksesta alusten aiheuttaman pilaantumisen sekä öljyn- ja kaasunporauslaitteis
tojen aiheuttaman meren pilaantumisen torjumisen alalla (COM(2013) 174 final).

06 02 04  Euroopan rautatievirasto

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

23 573 064 23 573 064 24 871 400 24 871 400 25 644 223,— 25 644 000,—

Selvitysosa

Entiset alamomentit 06 02 08 01 ja 06 02 08 02

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston henkilöstö- ja hallintomenot (osastot 1 ja 2) sekä työohjelmaan liittyvät toimin
tamenot (osasto 3).

Viraston on ilmoitettava budjettivallan käyttäjälle toiminta- ja hallintomenojen välisistä määrärahasiirroista.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän budjettikohdan määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon 
momentille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g ala
kohdan mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän 
pääluokan menotaulukon tämän osan Euroopan talousaluetta koskevaa liitettä, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Delegoidun asetuksen (EU)  N:o  1271/2013  20  artiklan mukaisesti palautetut määrät ovat (varainhoitoasetuksen 21  artik
lan  3  kohdan c alakohdan  mukaisia) käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, jotka otetaan yleisen tulotaulukon 
alamomentille 6 6 0 0.

Viraston henkilöstötaulukko sisältyy tämän pääluokan liitteeseen ”Henkilöstö”.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:208:0001:0001:FI:PDF
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Unionin rahoitusosuus vuodeksi 2014 on yhteensä 25 007 400 euroa. Talousarvioon otettuun 23 573 064 euron määrään lisä
tään ylijäämän palautuksesta saatava 1 434 336 euron määrä.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 881/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan rautatieviras
ton perustamisesta (virastoasetus) (EUVL L 164, 30.4.2004, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/49/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, yhteisön rautateiden turval
lisuudesta (rautatieturvallisuusdirektiivi) (EUVL L 164, 30.4.2004, s. 44).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/59/EY, annettu 23  päivänä  lokakuuta 2007, vetureita ja junia rautateillä 
yhteisössä ajavien veturinkuljettajien hyväksymisestä (EUVL L 315, 3.12.2007, s. 51).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/57/EY, annettu 17  päivänä  kesäkuuta 2008, rautatiejärjestelmän yhteen
toimivuudesta yhteisössä (EUVL L 191, 18.7.2008, s. 1).

Viiteasiakirjat/-säädökset

Komission 30 päivänä tammikuuta 2013 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin 
rautatievirastosta ja asetuksen (EY) N:o 881/2004 kumoamisesta (COM(2013) 27 final).

06 02 05  Euroopan liikennepolitiikkaa ja matkustajien oikeuksia, tiedotustoiminta mukana luettuna, koskevat tukitoimet

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

20 019 000 13 894 437 26 150 000 15 112 564 30 221 430,49 22 985 807,44

Selvitysosa

Entiset alamomentit 06 01 04 02 ja 06 01 04 09 (osittain) ja momentti 06 02 03

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaiset selvityksistä ja asiantuntijakokouksista aiheutuvat menot, jotka liittyvät suoraan 
tämän alamomentin kattaman ohjelman tai sen kattamien toimien tavoitteen saavuttamiseen, sekä mahdolliset muut menot tek
nisestä ja hallinnollisesta avusta, johon ei liity julkishallinnon tehtäviä ja jonka komissio on ulkoistanut erillisin 
palvelusopimuksin.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tiedotus- ja viestintämenot, konferenssit ja tapahtumat liikenteen alan toimien edistämi
seksi sekä sähköisten ja paperijulkaisujen menot, jotka liittyvät suoraan liikennepolitiikan tavoitteen saavuttamiseen ja liiken
teen käyttäjien turvallisuuteen ja suojeluun.

Määräraha on tarkoitettu myös kattamaan menot, joita komissiolle aiheutuu sellaisten erityyppisten tietojen kokoamisesta ja 
käsittelystä, jotka liittyvät unionin yhteisen liikennepolitiikan analysointiin, määrittelyyn, edistämiseen, seurantaan, arviointiin 
ja täytäntöönpanoon kaikissa liikennemuodoissa (maantie-, rautatie-, lento-, meri- ja sisävesiliikenne) ja kaikilla liikenteen osa-
alueilla (liikenneturvallisuus, liikenteen sisämarkkinat täytäntöönpanosääntöineen, liikenneverkon optimointi, matkustajien 
oikeudet ja suoja kaikissa liikennemuodoissa, vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttö kaikissa liikennemuodoissa, kaupunkilii
kenne sekä kaikki muut liikenteeseen liittyvät osa-alueet). Tärkeimmillä toimilla ja tavoitteilla on tarkoitus tukea unionin yhteistä 
liikennepolitiikkaa, mukaan luettuina toiminnan ulottaminen kolmansiin maihin, kaikkia liikennemuotoja ja liikenteen osa-
alueita koskeva tekninen apu, koulutukseen liittyvät erityistoimet, liikenneturvallisuutta koskevien sääntöjen määrittely, hallin
nollisten menettelyjen yksinkertaistaminen, tieto- ja viestintätekniikan käyttö, yhteisen liikennepolitiikan edistäminen, johon 
sisältyy Euroopan laajuisia verkkoja koskevien suuntaviivojen määrittely ja toteuttaminen Euroopan unionin toiminnasta teh
dyn sopimuksen mukaisesti, sekä matkustajien oikeuksien ja suojan lujittaminen kaikissa liikennemuodoissa ja matkustajien 
oikeuksia koskevien nykyisten sääntöjen soveltamisen ja noudattamisen valvonnan parantaminen eritoten valistamalla kyseis
ten sääntöjen sisällöstä sekä kuljetusalan toimijoita että matkustajia.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:164:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:164:0044:0044:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:315:0051:0051:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:191:0001:0001:FI:PDF
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Meriliikenne ja logistiikka

Määräraha on tarkoitettu kattamaan unionin meriturvallisuuslainsäädännön seuranta, arviointi ja tarkistaminen 
(vaikutustenarviointi).

Näillä toimilla olisi edistettävä ja tuettava liikuntarajoitteisten henkilöiden esteetöntä liikkumista eri liikennemuotoja yhdistäen.

Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annet
tavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä 11 päivänä helmikuuta 2004 annettuun Euroopan parlamentin ja neu
voston asetukseen (EY)  N:o  261/2004 (EUVL  L  46, 17.2.2004, s.  1) liittyen komission on tarpeen kehittää lisätoimenpiteitä 
tehostaakseen asetuksen täytäntöönpanon valvontaa.

Rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista 23 päivänä  lokakuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1371/2007 (EUVL L 315, 3.12.2007, s. 14) täytäntöönpano edellyttää erityistoimia; tämä johtuu 
komissiolle asetetuista raportointia koskevista oikeudellisista vaatimuksista sekä täytäntöönpanoon osallistuvien alueellisten, 
kansallisten ja kansainvälisten (COTIF) hallintorakenteiden monimutkaisesta vuorovaikutuksesta.

Matkustajien oikeuksista meri- ja sisävesiliikenteessä 24 päivänä marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1177/2010 (EUVL L 334, 17.12.2010, s. 1), joka tuli voimaan 18. joulukuuta 2012, ja 
matkustajien oikeuksista linja-autoliikenteessä 16 päivänä helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston ase
tuksen (EU) N:o 181/2011 (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 1), joka tuli voimaan 1. maaliskuuta 2013, täytäntöönpano edellyttää eri
tyistoimia, jotta voidaan varmistaa näiden asetusten asianmukainen soveltaminen ja täytäntöönpanon valvonta jäsenvaltioissa 
sekä se, että jäsenvaltiot noudattavat niiden raportointia komissiolle koskevia oikeudellisia velvoitteitaan.

Täytäntöönpanon tukemiseksi komissio toteuttaa matkustajien oikeuksia koskevan kaksivuotisen tiedotus- ja valistuskampan
jan, joka alkoi vuonna 2012 ja kattaa kaikki jäsenvaltiot.

Näitä toimia ja tavoitteita voidaan tukea eri tasoilla (paikallisella, alueellisella, kansallisella, eurooppalaisella ja kansainvälisellä) 
kaikissa liikennemuodoissa ja kaikilla liikenteeseen liittyvillä osa-alueilla sekä tekniikan, teknologian, sääntelyn, tiedotuksen, 
ympäristönsuojelun, ilmastotoimenpiteiden, eri alojen politiikan ja kestävän kehityksen aloilla.

Lentoliikenne on pitkään ollut yksi niistä aloista, joilta kuluttajaviranomaiset saavat eniten valituksia unionissa. Sähköisesti (inter
netin tai matkapuhelinten avulla) toteutettavien liiketoimien yleistyminen on vain lisännyt unionin kuluttajalainsäädännön rik
komistapausten määrää.

Yksi unionin kuluttajien yleisimmistä valituksen aiheista on se, ettei itse lentoasemilla ole tehokkaita muutoksenhakukeinoja 
etenkään silloin, kun kiistat liittyvät siihen, että lentoyhtiöt ja muut palveluntarjoajat eivät ole täyttäneet velvoitteitaan. Sen 
vuoksi unionin kuluttaja- ja lentoliikenneviranomaisten on tehtävä yhteistyötä, jotta voidaan välittömästi parantaa matkusta
jien tuki- ja tiedotuspalveluja lentoasemilla ja samalla tehostaa alan yhteissääntelyä.

Liikenneturvallisuus

Komission 20 päivänä heinäkuuta 2010 antamassa tiedonannossa ”Kohti eurooppalaista tieliikenneturvallisuusaluetta: tieliiken
neturvallisuuden poliittiset suuntaviivat 2011–2020” (KOM(2010) 389 lopullinen) esitetään seitsemän tavoitetta: tienkäyttäjien 
koulutus, liikennesääntöjen valvonnan tehostaminen, turvallinen infrastruktuuri, turvalliset ajoneuvot, nykyaikaisen teknolo
gian käyttö, hätä- ja jälkihoitopalvelut ja erityistä huomiota kiinnitetään loukkaantumisille alttiisiin tienkäyttäjiin. Uutta unio
nin ajokorttia, liikennekelpoisuuspakettia sekä älykkäiden liikennejärjestelmien ja ajoneuvoon asennettavien turvajärjestelmien 
käyttöönottoa koskevien komission ehdotusten käsittely jatkuu ja lisäksi käynnistetään vakavien liikennevammojen torjuntastra
tegian valmistelu. Liikenneturvallisuuden yhteydessä komissio käsittelee myös vaarallisia aineita koskevia sääntöjä, EU:n liiken
neonnettomuustietokannan (CARE) ylläpitoa, infrastruktuurin hallintoa ja tunnelien turvallisuutta koskevien direktiivien 
seurantaa sekä loukkaantumisille alttiiden tienkäyttäjin turvallisuuteen liittyviä eri näkökohtia. Vuosiksi 2011–2020 vahvistet
tujen poliittisten suuntaviivojen täytäntöönpano edellyttäisi myös erityisiä täytäntöönpanotoimia hyvien käytänteiden, liiken
neturvallisuuskampanjoiden ja ehdotuspyyntöjen edistämiseksi sekä liikenneturvallisuuden seurantakeskuksen perustamiseksi.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:046:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:315:0014:0014:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:334:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:055:0001:0001:FI:PDF


KOMISSIO
OSASTO 06 — LIIKENNE JA LIIKKUMINEN

LUKU 06 02 — EUROOPAN LIIKENNEPOLITIIKKA (jatkoa)

06 02 05 (jatkoa)

20.2.2014 FI Euroopan unionin virallinen lehti II/339

Määrärahan on tarkoitus kattaa menot, jotka liittyvät julkisiin tapahtumiin, kuten vuotuinen Euroopan liikenneturvallisuus
päivä ja vastaavat aloitteet tietoisuuden ja kansalaisten vuorovaikutuksen lisäämiseksi.

Määrärahan on tarkoitus kattaa myös tieliikennerikkomuksiin liittyvää valvontaa koskevan jäsenvaltioiden välisen rajat ylittä
vän tehokkaan yhteistyön perustaminen.

Maaliikenne

Tärkeimmät toimet maaliikenteen alalla liittyvät uusien aloitteiden täytäntöönpanon parantamiseen, tarkistamiseen tai 
suunnitteluun.

Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila

Yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan (neljä perusasetusta (EY)  N:o  549/2004, (EY)  N:o  550/2004, (EY)  N:o  551/2004 
ja (EY) N:o 552/2004 ja yli kaksikymmentä täytäntöönpanosäädöstä) täysimääräinen täytäntöönpano on keskeisen tärkeää, jotta 
voidaan parantaa lennonvarmistuspalvelujen suorituskykyä turvallisuuden, lennonvarmistuspalvelujen tarjonnan kustannuste
hokkuuden ja lentoliikennevirtojen viiveiden vähentämisen ja ympäristönsuojelun tason kannalta ja siten Euroopan lentoliiken
teen suorituskykyä.

Yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan laajentaminen Kaakkois-Euroopan valtioihin Euroopan yhteisen ilmailualueen (ECAA) 
perustamisesta allekirjoitetulla monenvälisellä sopimuksella on tärkeä vaihe naapuruuspolitiikan toteuttamisessa. Toimi perus
tuu asetuksen (EY) N:o 549/2004 7 artiklaan.

Oikeusperusta

Komission institutionaalisista oikeuksista johtuvat tehtävät sellaisina kuin niistä on säädetty unionin yleiseen talousarvioon sovel
lettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 25  päivänä  lokakuuta 
2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom)  N:o  966/2012 (EUVL  L  298, 26.10.2012, s.  1) 
54 artiklan 2 kohdassa.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 261/2004, annettu 11 päivänä helmikuuta 2004, matkustajille heidän len
nolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua kos
kevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta (EUVL L 46, 17.2.2004, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 549/2004, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2004, yhtenäisen eurooppa
laisen ilmatilan toteuttamisen puitteista (puiteasetus) (EUVL L 96, 31.3.2004, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 550/2004, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2004, lennonvarmistuspalve
lujen tarjoamisesta yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa (palveluntarjonta-asetus) (EUVL L 96, 31.3.2004, s. 10).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 551/2004, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2004, yhtenäisen eurooppa
laisen ilmatilan organisoinnista ja käytöstä (ilmatila-asetus) (EUVL L 96, 31.3.2004, s. 20).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 552/2004, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2004, eurooppalaisen ilmalii
kenteen hallintaverkon yhteentoimivuudesta (yhteentoimivuusasetus) (EUVL L 96, 31.3.2004, s. 26).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1371/2007, annettu 23 päivänä  lokakuuta 2007, rautatieliikenteen mat
kustajien oikeuksista ja velvollisuuksista (EUVL L 315, 3.12.2007, s. 4).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1177/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, matkustajien oikeuk
sista meri- ja sisävesiliikenteessä sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta (EUVL L 334, 17.12.2010, s. 1).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:046:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:096:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:096:0010:0010:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:096:0020:0020:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:096:0026:0026:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:315:0004:0004:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:334:0001:0001:FI:PDF
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06 02 06  Liikenteen turvaaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

2 510 000 1 514 026 2 560 000 1 829 154 1 672 394,90 1 601 218,53

Selvitysosa

Entinen alamomentti 06 01 04 09 (osittain) ja entinen momentti 06 02 11

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, joita komissiolle aiheutuu sellaisten erityyppisten tietojen kokoamisesta ja käsitte
lystä, jotka liittyvät maantie-, lento- ja meriliikenteen turvatoimien parantamisen kannalta tarpeellisten toimenpiteiden ja sää
dösten analysointiin, määrittelyyn, edistämiseen, seurantaan, arviointiin ja täytäntöönpanoon, sekä toiminnan ulottamisesta 
kolmansiin maihin, teknisestä avusta ja koulutukseen liittyvästä erityistoiminnasta.

Toiminnan ensisijaisena tavoitteena on liikenteen alan turvallisuussääntöjen kehittäminen ja toteuttaminen ja erityisesti

— toimenpiteet vihamielisten tekojen ehkäisemiseksi liikenteen alalla, 

— liikenteen turvaamiseen liittyvien säädösten, teknisten standardien sekä hallinnollisten tarkastusmenettelyjen lähentäminen, 

— liikenteen alan yhteisten indikaattoreiden, yhteisten menetelmien ja yhteisten turvallisuustavoitteiden määritteleminen sekä 
tämän määrittelyn edellyttämien tietojen kerääminen, 

— liikenteen turvatoimenpiteiden valvonta jäsenvaltioiden tasolla kaikissa liikennemuodoissa, 

— kansainvälinen koordinointi liikenteen turvaamiseen liittyvissä asioissa, 

— liikenteen turvaamista koskevan tutkimuksen tukeminen.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, joita aiheutuu unionin turvallisuuslainsäädännön vaatimusten noudattamista jäsen
valtioiden lentoasemilla, satamissa ja satamarakenteissa sekä jäsenvaltion lipun alla purjehtivilla aluksilla valvovan tarkastus
henkilöstön perustamisesta ja toiminnasta sekä toiminnan ulottamisesta kolmansiin maihin Näihin menoihin sisältyvät 
komission tarkastajien päivärahat ja matkakulut sekä jäsenvaltioiden tarkastajien kulut mainitussa lainsäädännössä vahvistettu
jen vaatimusten mukaisesti. Näihin kustannuksiin on lisättävä erityisesti tarkastajien koulutuksesta, valmistelukokouksista ja tar
kastuksissa tarvittavista välineistä aiheutuvat kustannukset.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan myös tiedotus- ja viestintämenot, sekä sähköisten ja paperijulkaisujen menot, jotka liittyvät 
suoraan liikennepolitiikan tavoitteen saavuttamiseen ja liikenteen käyttäjien turvallisuuteen ja suojeluun.

Oikeusperusta

Komission institutionaalisista oikeuksista johtuvat tehtävät sellaisina kuin niistä on säädetty unionin yleiseen talousarvioon sovel
lettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 25  päivänä  lokakuuta 
2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom)  N:o  966/2012 (EUVL  L  298, 26.10.2012, s.  1) 
54 artiklan 2 kohdassa.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 725/2004, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, alusten ja satamaraken
teiden turvatoimien parantamisesta (EUVL L 129, 29.4.2004, s. 6).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/65/EY, annettu 26 päivänä lokakuuta 2005, satamien turvallisuuden paran
tamisesta (EUVL L 310, 25.11.2005, s. 28).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 300/2008, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2008, yhteisistä siviili-ilmailun 
turvaamista koskevista säännöistä (EUVL L 97, 9.4.2008, s. 72).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/68/EY, annettu 24 päivänä syyskuuta 2008, vaarallisten aineiden sisämaan
kuljetuksista (EUVL L 260, 30.9.2008, s. 13).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:129:0006:0006:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:310:0028:0028:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:097:0072:0072:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:260:0013:0013:FI:PDF
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06 02 51  Euroopan laajuisten liikenneverkkojen ohjelman loppuun saattaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 759 405 150 1 410 000 000 721 545 956 1 367 564 015,17 818 891 946,85

Selvitysosa

Entiset momentit 06 03 01, 06 03 03 ja 06 03 05

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 2236/95, annettu 18 päivänä syyskuuta 1995, Euroopan laajuisten verkkojen alaan liittyvän yhtei
sön rahoitustuen myöntämistä koskevista yleisistä säännöistä (EYVL L 228, 23.9.1995, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1692/96/EY, tehty 23 päivänä heinäkuuta 1996, yhteisön suuntaviivoista Euroo
pan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi (EYVL L 228, 9.9.1996, s. 1).

Neuvoston asetus (EY)  N:o  876/2002, annettu 21  päivänä  toukokuuta 2002, Galileo-yhteisyrityksen perustamisesta 
(EYVL L 138, 28.5.2002, s. 1).

Neuvoston asetus (EY) N:o 219/2007, annettu 27 päivänä helmikuuta 2007, yhteisyrityksen perustamisesta uuden sukupolven 
eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintajärjestelmän (SESAR) kehittämiseksi (EUVL L 64, 2.3.2007, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 680/2007, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2007, yleisistä säännöistä yhtei
sön rahoitustuelle Euroopan laajuisten liikenne- ja energiaverkkojen alalla (EUVL L 162, 22.6.2007, s. 1).

Komission päätös K(2007) 3512, tehty 23 päivänä heinäkuuta 2007, Euroopan laajuisten verkkojen alalla vuosina 2007–2013 
myönnettäviä avustuksia koskevasta monivuotisesta työohjelmasta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 67/2010, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, yleisistä säännöistä yhtei
sön rahoitustuelle Euroopan laajuisten verkkojen alalla (EUVL L 27, 30.1.2010, s. 20).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o  661/2010/EU, annettu 7  päivänä  heinäkuuta 2010, unionin suuntaviivoista 
Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi (EUVL L 204, 5.8.2010, s. 1).

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission päätös K(2001) 2654, tehty 19 päivänä syyskuuta 2001, yhteistä etua koskeville hankkeille Euroopan laajuisten lii
kenneverkkojen alalla myönnettävää yhteisön rahoitustukea koskevan monivuotisen ohjeellisen ohjelman perustamisesta vuo
sille 2001–2006.

Komission päätös K(2007) 6382, tehty 17 päivänä joulukuuta 2007, komission ja Euroopan investointipankin välisen yhteis
työsopimuksen tekemisestä TEN-T-hankkeiden lainavakuusjärjestelmästä.

06 02 52  Marco Polo -ohjelman loppuun saattaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 18 525 916 60 000 000 24 710 478 64 683 467,44 20 647 650,19

Selvitysosa

Entiset momentit 06 02 06 ja 06 02 07

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta maksamatta olevat sitoumukset.

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1995&mm=09&jj=23&type=L&nnn=228&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1996&mm=09&jj=09&type=L&nnn=228&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:138:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:064:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:162:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:027:0020:0020:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:204:0001:0001:FI:PDF
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Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän budjettikohdan määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon 
momentille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g ala
kohdan mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän 
pääluokan menotaulukon tämän osan Euroopan talousaluetta koskevaa liitettä, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Unionin ohjelmiin osallistuvien ehdokasmaiden ja tapauksen mukaan myös Länsi-Balkanin mahdollisten ehdokasmaiden rahoi
tusosuuksista saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille 6 0 3 1, voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuk
sen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1382/2003, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2003, yhteisön rahoitustuen 
myöntämisestä tavarankuljetusjärjestelmän ympäristönsuojelun tason parantamiseksi (Marco Polo -ohjelma) (EUVL  L  196, 
2.8.2003, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY)  N:o  1692/2006, annettu 24  päivänä  lokakuuta 2006, toisesta Marco Polo 
-ohjelmasta yhteisön rahoitustuen myöntämiseksi tavarankuljetusjärjestelmän ympäristönsuojelun tason parantamista varten 
(Marco Polo II) (EUVL L 328, 24.11.2006, s. 1).

06 02 53  Saastumisen torjuntatoimien loppuun saattaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 12 198 621 22 663 000 18 414 450 20 520 000,— 19 525 570,19

Selvitysosa

Entinen alamomentti 06 02 02 03

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta maksamatta olevat sitoumukset.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän budjettikohdan määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon 
momentille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g ala
kohdan mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän 
pääluokan menotaulukon tämän osan Euroopan talousaluetta koskevaa liitettä, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Delegoidun asetuksen (EU)  N:o  1271/2013  20  artiklan mukaisesti palautetut määrät ovat (varainhoitoasetuksen 21  artik
lan  3  kohdan c alakohdan  mukaisia) käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, jotka otetaan yleisen tulotaulukon 
alamomentille 6 6 0 0.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1406/2002, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2002, Euroopan meriturvalli
suusviraston perustamisesta (EYVL L 208, 5.8.2002, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:196:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:196:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:328:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:208:0001:0001:FI:PDF


KOMISSIO
OSASTO 06 — LIIKENNE JA LIIKKUMINEN

LUKU 06 02 — EUROOPAN LIIKENNEPOLITIIKKA (jatkoa)

20.2.2014 FI Euroopan unionin virallinen lehti II/343

06 02 77  Pilottihankkeet ja valmistelutoimet

06 02 77 01  Valmistelutoimi – Eurooppalainen liikennetieto- ja varauspiste kaikille liikennemuodoille

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— 450 000 — 750 000 1 500 000,— 0,—

Selvitysosa

Entinen momentti 06 02 14

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta valmistelutoimen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Valmistelutoimen tarkoituksena on yhdistää nykyiset paikalliset, alueelliset, kansalliset ja kansainväliset matkustustietojärjestel
mät sekä tarjota kansainväliselle yleisölle tietoa ja mahdollisuus hankkia matkalippuja yhdestä monikielisestä palvelupisteestä. 
Aloitteella olisi pyrittävä

— luomaan eurooppalainen liikennetietopiste, jota olisi helppo käyttää ja joka tarjoaisi matkustajille reaaliaikaista tietoa kai
kista matkoista ja liikennemuodoista Euroopassa; se voisi myös tarjota tietoja matkustajien oikeuksista ja kunkin matkan 
ympäristöjalanjäljestä (kuten hiilidioksidipäästöistä ja  polttoainekulutuksesta), jotta liikennemuotoja voidaan vertailla 
keskenään, 

— luomaan online-varausväline, joka helpottaisi matkustamista kaikkialla Euroopassa, sekä matkojen suunnittelu- ja hinnoit
teluväline, lippujen saatavuuden hallintaväline sekä lippujärjestelmien integrointiväline, 

— yhdistämään kansainväliset matkustustietojärjestelmät.

Valmistelutoimen olisi perustuttava Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän osajärjestelmää ”henkilöliikenteen telemaattiset 
sovellukset” koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä 5 päivänä toukokuuta 2011 annettuun komission asetukseen 
(EU) N:o 454/2011 (EUVL L 123, 12.5.2011, s. 11). Ensimmäisessä vaiheessa valmistelutoimea olisi sovellettava rajattuun mää
rään maita ja kieliä sekä rajattuun tietokokonaisuuteen. Sen olisi perustuttava erilaisiin skenaarioihin, joissa yhdistetään eri tavoin 
eri liikennemuotoja. Avun varaamiseen liikuntarajoitteisille henkilöille olisi kiinnitettävä erityistä huomiota.

Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

06 02 77 02  Valmistelutoimi – Unionin koillisten ulkorajojen rajanylityspaikkojen rajanylitysliikenteen helpottaminen (liikenneturvallisuu
den ja liikenteen turvaamisen näkökulmasta)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— p.m. — p.m. 0,— 575 000,—

Selvitysosa

Entinen momentti 06 02 13

Momentti on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta valmistelutoimen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:123:0011:0011:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

06 02 77 03  Valmistelutoimi – Nesteytettyä maakaasua (LNG) polttoaineena käyttävät alukset

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 500 000 1 000 000 500 000

Selvitysosa

Entinen momentti 06 02 15

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta valmistelutoimen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Komissio julkaisi syyskuussa 2011 kestävän vesiliikenteen välineitä koskevan valmisteluasiakirjan, jossa kuvataan mahdollisia 
toimia, joilla minimoidaan ehdotettujen uusien meriliikenteessä käytettävien polttoaineiden rikkipitoisuutta koskevien rajojen 
noudattamisesta toimialalle aiheutuvat kustannukset. Keskipitkän ja pitkän aikavälin painopisteenä on vähemmän saastuttavan 
alusteknologian ja vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöönotto. Nesteytettyä maakaasua pidetään lupaavana ratkaisuna, jonka 
avulla voidaan noudattaa asetusta ja yleensä vaikuttaa alusten aiheuttamaan ilman pilaantumiseen.

Vaikka nesteytetty maakaasu onkin erittäin turvallista, suuri yleisö pitää sitä mahdollisena uhkana. Tarvitaan toimia, joilla voi
daan analysoida nesteytetyn maakaasun varastoinnin, täytön ja käsittelyn (satamissa ja aluksissa) mahdollisia riskejä ja vaaroja 
ja saada niistä kattava yleiskuva. Tämä kattaa myös nesteytetyn maakaasun yleisen eli kemiallisten ominaisuuksien riskianalyy
sin. Tiiviissä yhteistyössä kaikkien sidosryhmien kanssa laaditaan tiedotus- ja media-aineistoa, jossa selitetään nesteytetyn maa
kaasun riskejä ja etuja merenkulussa.

Tarkoituksena on myös saada yleiskuva markkinakehityksestä liittyen nesteytettyä maakaasua polttoaineena käyttävien alusten 
tai alusten, joilla on valmius sen käyttöön, käyttöönottoon sekä nesteytetyn maakaasun tarjoamiseen käytettävästä infrastruk
tuurista (maainfrastruktuuri tai säiliöproomut) unionissa.

Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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06 02 77 04  Pilottihanke – Euroopan laajuisen tieverkon turvallisuus

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— — — — 0,— 32 388,75

Selvitysosa

Entinen momentti 06 02 12

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

06 02 77 05  Pilottihanke – Liikkuvan kaluston merkitys yhteentoimivuudelle Euroopassa

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

1 000 000 500 000

Selvitysosa

Tämän pilottihankkeen tavoitteena on analysoida rautateiden liikkuvan kaluston yhteentoimivuuteen liittyviä suurimpia ongel
mia unionissa ja tarjota yhteistyössä rautatiealan sidosryhmien (rahdinantajien, rataverkon haltijoiden, rautatieyritysten, kulje
tusyritysten, talouden toimijoiden) kanssa ratkaisuja, joilla parannetaan yhteentoimivan/multimodaalisen rautateiden liikkuvan 
kaluston saatavuutta muun muassa optimoimalla markkinakysyntää, esittämällä sääntelytoimenpiteitä ja selvittämällä esimer
kiksi uudentyyppiseen liikkuvaan kalustoon tai kontteihin liittyviä tarpeita markkinoilla.

Taustaa

Komissio ilmoitti 28 päivänä maaliskuuta 2011 antamassaan valkoisessa kirjassa ”Yhtenäistä Euroopan liikennealuetta koskeva 
etenemissuunnitelma – Kohti kilpailukykyistä ja resurssitehokasta liikennejärjestelmää” tavoittelevansa yhteistä eurooppalaista 
rautatiealuetta ja rautatieliikenteen sisämarkkinoita, joilla Euroopan rautatieyritykset voivat tarjota palvelujaan ilman tarpeetto
mia teknisiä ja hallinnollisia esteitä.

Lainsäädännön tasolla rautateiden tavaraliikennemarkkinoiden avaaminen ja kilpailukykyisen tavaraliikenteen eurooppalaisesta 
rautatieverkosta 22  päivänä  syyskuuta 2010 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  913/2010 
(EUVL L 276, 20.10.2010, s. 22) ovat johtaneet merkittävään edistykseen. Käytävät ovat hallintoväline, jolla voidaan lisätä rah
tiliikenteen saatavuutta ja kapasiteettia ja mahdollistaa joustava rajatylittävä rahtiliikenne. Apuna ovat myös uudet TEN-T-
suuntaviivat ja Verkkojen Eurooppa -välineen perustamisesta sekä asetuksen (EU)  N:o  913/2010 muuttamisesta ja asetusten 
(EY) N:o 680/2007 ja (EY) N:o 67/2010 kumoamisesta 11 päivänä joulukuuta 2013 annettu Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetus (EU) N:o 1316/2013 (EUVL L 348, 20.12.2013, s. 129), joiden kautta tarjottavan unionin rahoitustuen avulla voi
daan vastata rautatiealan merkittäviin infrastruktuuritarpeisiin (muun muassa puuttuviin yhteyksiin, pullonkauloihin ja uusiin 
liikenteenhallintajärjestelmiin), jolloin unionin rautatieliikennekäytävistä tulee todellisuutta ja raiteille houkutellaan enemmän 
toimijoita.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:276:0022:0022:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:348:0129:0129:FI:PDF
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Nämä merkittävät toimet tarjoavat lähitulevaisuudessa infrastruktuurin yhteentoimivuuteen liittyviä ratkaisuja – muun muassa 
opastinlaitteista, raideleveydestä ja liikenteenhallintajärjestelmästä sähköistämiseen – mutta yhtenäisen eurooppalaisen rautatie
alueen toteuttamiseen liittyy yhä huolenaiheita.

Raideleveys on edelleen suuri ongelma. Joillakin Euroopan alueilla raideleveyteen liittyvät rajoitukset ovat merkittävä este rau
tateiden tavaraliikenteen edistämiselle, eikä tätä ongelmaa välttämättä saada ratkaistua edellä mainituilla toimenpiteillä. Jossakin 
maissa, joissa raideleveys on hyvin kapea, kovat infrastruktuuritoimet saattaisivat olla liian kalliita. Joillakin unionin alueilla on 
kyllä tarjolla teknologisia ratkaisuja (esimerkiksi matalat vaunut), jotka saattaisivat poistaa osan raideleveyteen liittyvistä rajoit
teista, mutta matalasta liikkuvasta kalustosta on puutetta kysynnästä huolimatta.

Pilottihankkeessa tarkastellaan muita kuin infrastruktuuriin liittyviä ratkaisuja, joiden avulla voidaan vähentää pääasiassa mutta 
ei yksinomaan raideleveyteen liittyviä rajoituksia tärkeimmillä tavaraliikennekäytävillä ja reiteillä, ja ehdotetaan ratkaisua liik
kuvan kaluston markkinoilla havaittuihin ongelmiin.

Siinä voitaisiin ottaa painopisteeksi

— yhteentoimivan/multimodaalisen liikkuvan kaluston saatavuus reiteillä, joilla on merkittäviä raideleveyteen liittyviä 
rajoituksia 

— matalien vaunujen ja myös käytettyjen vaunujen markkinakysynnän analysointi 

— liikkuvaan kalustoon liittyvä uusi mahdollinen teknologinen ratkaisu, jonka avulla voidaan poistaa raideleveyteen liittyvät 
rajoitteet mutta myös lisätä rahtiliikenteen käyttöä uudentyyppisillä konteilla, uusilla vaunuilla ja lastausratkaisuilla, joilla 
voitaisiin lisätä rautateiden tavaraliikennekäytävien houkuttelevuutta talouden toimijoiden kannalta 

— liikkuvaan kalustoon liittyvien innovaatio- ja kehittämistarpeiden kartoittaminen raideleveyteen liittyvien rajoitteiden 
poistamiseksi.

Pilottihankkeella selvitetään parhaat käytännöt ja autetaan Euroopan parlamenttia ja komissiota kartoittamaan sääntelymuu
toksia, rahoitus- ja tutkimustarpeita sekä mahdollisuuksia yhteystyöhön olemassa olevien tavaraliikenteen hallintarakenteiden 
(esimerkiksi rautateiden tavaraliikennekäytäviä käsittelevä työryhmä ja käytävien koordinaattorit) kanssa.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

06 02 77 06  Valmistelutoimi – Yleisilmailu – Tilastot ja tunnusluvut

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

500 000 250 000

Selvitysosa

Vaikka komissio kerää ja julkaisee monia liikenteeseen liittyviä lukuja ja asiaa koskevaa tilastotietoa, yleisilmailu on jäänyt käsit
telemättä. Tämän valmistelutoimen avulla saadaan merkittäviä tietoja yleisilmailusta Euroopassa, esimerkiksi matkustajakilo
metreistä, työvoimasta, liikevaihdosta ja taloudellisesta tuotoksesta. Koska Euroopan lentoturvallisuusvirasto laatii edelleen alalle 
uusia sääntöjä, täydellinen tietopohja voisi tuoda lisäarvoa sääntelyn parantamiseksi.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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Valmistelutoimi on vastaus yleisilmailun ja liikelentotoiminnan kestävästä tulevaisuudesta 3 päivänä helmikuuta 2009 annet
tuun Euroopan parlamentin päätöslauselmaan (EUVL  C  67  E, 18.3.2010, s.  5), jonka johdanto-osan C  kappaleessa todetaan, 
että ”yleisilmailusta ja liikelentotoiminnasta ei nykyisin ole tietoja eikä tilastoja”, ja 27 kohdassa kehotetaan komissiota ”kehit
tämään ja ottamaan käyttöön kansainvälisen ja eurooppalaisen tiedon keruuta ja levittämistä koskevan järjestelmällisen 
lähestymistavan”.

Valmistelutoimessa otetaan myös huomioon komission tiedonanto ”Yleisilmailun ja liikelentotoiminnan kestävä tulevaisuus” 
(KOM(2007) 869), jossa pyydetään laatimaan koko Eurooppaa koskevat objektiiviset ja johdonmukaiset perustiedot.

Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:067E:0005:0005:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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LUKU  06 03  — HORISONTTI  2020  — LIIKENTEESEEN LIITTYVÄ TUTKIMUS JA INNOVOINTI

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012
%

Maksut
2012/2014Maksusitou

mukset Maksut Maksusitou
mukset Maksut Maksusitou

mukset Maksut

06 03 HORISONTTI 2020 – LII
KENTEESEEN LIITTYVÄ 
TUTKIMUS JA INNO
VOINTI

06 03 03 Yhteiskunnalliset haasteet

06 03 03 01 Resurssitehokkaan, ympäris
töystävällisen, turvallisen ja 
saumattoman eurooppalai
sen liikennejärjestelmän 
toteuttaminen 1.1 192 105 039 9 415 097 —

Momentti 06 03 03 – 
Välisumma 192 105 039 9 415 097 —

06 03 07 Yhteisyritykset

06 03 07 31 Eurooppalaisen 
ilmaliikenteen hallinnan 
nykyaikaistamishanke 2 
(SESAR2-yhteisyritys) – 
Tukimenot 1.1 p.m. p.m. —

06 03 07 32 Eurooppalaisen 
ilmaliikenteen hallinnan 
nykyaikaistamishanke 2 
(SESAR2-yhteisyritys) 1.1 20 000 000 10 000 000 —

Momentti 06 03 07 – 
Välisumma 20 000 000 10 000 000 —

06 03 50 Kolmansilta osapuolilta 
(jotka eivät kuulu 
Euroopan talousalueeseen) 
peräisin olevat määrärahat 
tutkimukseen ja 
teknologian kehittämiseen

06 03 50 01 Kolmansilta osapuolilta 
(jotka eivät kuulu Euroopan 
talousalueeseen) peräisin 
olevat määrärahat 
tutkimukseen ja teknologian 
kehittämiseen (2014–2020) 1.1 p.m. p.m. —

06 03 50 02 Kolmansilta osapuolilta 
(jotka eivät kuulu Euroopan 
talousalueeseen) peräisin 
olevat määrärahat 
tutkimukseen ja teknologian 
kehittämiseen (ennen vuotta 
2014) 1.1 p.m. p.m. p.m. p.m. 869 866,77 9 364 309,28 —

Momentti 06 03 50 – 
Välisumma p.m. p.m. p.m. p.m. 869 866,77 9 364 309,28 —
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Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
Maksut

2012/2014
Maksusitou-

mukset Maksut Maksusitou-
mukset Maksut Maksusitou-

mukset Maksut
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06 03 51 Aikaisempien tutkimuspui
teohjelmien päätökseen 
saattaminen – seitsemäs 
puiteohjelma – EY 
(2007–2013) 1.1 p.m. 7 952 635 58 324 795 52 652 523 61 683 985,— 44 959 715,92 565,34

06 03 52 Ennen vuotta 2007 aloitet
tujen tutkimuksen puiteoh
jelmien loppuun 
saattaminen 1.1 — p.m. — 582 998 43 438,60 6 982 768,28 —

Luku 06 03 – Yhteensä 212 105 039 27 367 732 58 324 795 53 235 521 62 597 290,37 61 306 793,48 224,01

Selvitysosa

Tätä selvitysosaa sovelletaan kaikkiin tämän luvun budjettikohtiin.

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaan ”Horisontti 2020”, joka kattaa vuodet 
2014–2020.

Horisontti 2020 -ohjelmalla on keskeinen merkitys toteutettaessa Eurooppa 2020 -strategian lippulaivahanketta ”innovaatiou
nioni” ja muita lippulaivahankkeita, kuten ”resurssitehokas Eurooppa”, ”globalisaation aikakauden teollisuuspolitiikka” ja ”Euroo
pan digitaalistrategia” sekä kehitettäessä ja toteutettaessa eurooppalaista tutkimusaluetta (ERA). Horisontti 2020 -puiteohjelma 
edistää osaamiseen ja innovointiin perustuvan talouden rakentamista koko unionin alueella kokoamalla riittävästi uutta 
tutkimus-, kehittämis- ja innovointirahoitusta. Ohjelman toteutuksella pyritään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen 179  artiklan mukaisiin yleisiin tavoitteisiin ja edesautetaan eurooppalaisen tutkimusalueen varaan rakentuvan osaa
misyhteiskunnan aikaansaamista, eli tuetaan kaikenlaajuista kansalliset rajat ylittävää yhteistyötä koko unionin alueella, lisätään 
tietämyksen eturintamassa harjoitettavan tutkimuksen dynamiikkaa, luovuutta ja huippuosaamista, lisätään sekä määrällisesti 
että laadullisesti Euroopan inhimillisiä voimavaroja tutkimuksen ja teknologian alalla sekä tehostetaan tutkimus- ja innovoin
tivalmiuksia kaikkialla Euroopassa ja huolehditaan niiden parhaasta mahdollisesta käytöstä.

Momenteille ja alamomenteille otetaan myös kustannukset seuraavista: kokoukset, konferenssit, työpajat ja seminaarit, joita 
komissio järjestää; unionin lukuun toteutetut korkean tason tieteelliset ja teknologiset analyysit ja arvioinnit, joiden tarkoituk
sena on kartoittaa unionin toimintaan erityisesti eurooppalaisen tutkimusalueen toteuttamisen yhteydessä soveltuvia uusia tut
kimusaloja muun muassa eurooppalaisen tutkimusalueen yhteydessä; tutkimusohjelmien seuranta ja niiden tulosten 
levittäminen, mukaan luettuina edellisten tutkimuspuiteohjelmien toimien tulokset.

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–2020) osallistumista 
ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä ja asetuksen (EY)  N:o  1906/2006 kumoamisesta 11  päivänä  joulukuuta 2013 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1290/2013 (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 81) mukaisesti.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän budjettikohdan määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon 
momentille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g ala
kohdan mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän 
pääluokan menotaulukon tämän osan Euroopan talousaluetta koskevaa liitettä, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Kolmannet maat tai kolmansien maiden organisaatiot voivat osallistua tiettyihin Euroopan tason yhteistyöhankkeisiin tieteel
lisen ja teknisen tutkimuksen alalla. Niiden rahoitusosuus otetaan tulotaulukon alamomenteille 6 0 1 3 ja 6 0 1 5, joilta se voi
daan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti.

Euroopan tason yhteistyöhön tieteellisen ja teknisen tutkimuksen alalla osallistuvilta valtioilta saatavat tulot otetaan tulotaulu
kon alamomentille 6 0 1 6, jolta ne voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0081:0081:FI:PDF
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Unionin ohjelmiin osallistuvien ehdokasmaiden ja tapauksen mukaan myös Länsi-Balkanin mahdollisten ehdokasmaiden rahoi
tusosuuksista saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille  6  0  3  1, voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoase
tuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti.

Unionin toimiin osallistuvien ulkopuolisten elinten rahoitusosuudesta saatavat tulot otetaan tulotaulukon alamomentille 6 0 3 3, 
jolta ne voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti.

Määrärahat otetaan alamomentille 06 03 50 01.

Tämän luvun hallinnolliset määrärahat sisältyvät momenttiin 06 01 05.

06 03 03  Yhteiskunnalliset haasteet

Selvitysosa

Horisontti 2020 -puiteohjelman tämä painopiste kohdistuu suoraan politiikan painopisteisiin ja yhteiskunnallisiin haasteisiin, 
jotka yksilöidään Eurooppa 2020 -strategiassa. Kyseiset toimet toteutetaan haasteisiin perustuvalla lähestymistavalla, jossa koo
taan yhteen eri alojen, teknologioiden ja tutkimusalojen resurssit ja tietämys. Toimet kattavat koko syklin tutkimuksesta mark
kinoille, ja niiden uutena painopisteenä ovat innovointiin liittyvät toimet, kuten pilottitoimet, demonstrointi, testausalustat, 
julkisten hankintojen tukeminen, suunnittelu, käyttäjälähtöinen innovointi, sosiaalinen innovointi ja innovaatioiden saattami
nen markkinoille. Toimilla tuetaan suoraan vastaavaa alakohtaista osaamista unionin tasolla.

Rahoituksessa keskitytään seuraaviin haasteisiin:

— älykäs, ympäristöystävällinen ja yhdentynyt liikenne, 

— innovointi ja tutkimus etenkin käyttäytymisen muutoksen, liikennemuotosiirtymän, yleisen esteettömyyden, integroinnin 
(yhteenliitettävyys, intermodaalisuus, yhteentoimivuus) sekä kestävyyden (ilmastonmuutos, kaasu- ja melupäästöjen vähen
täminen) aloilla, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä liikenne- ja matkailualan kannalta.

06 03 03 01  Resurssitehokkaan, ympäristöystävällisen, turvallisen ja saumattoman eurooppalaisen liikennejärjestelmän toteuttaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

192 105 039 9 415 097

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Momentti kattaa tutkimus- ja innovointitoimet, joiden tarkoituksena on edistää merkittävästi liikennejärjestelmän siirtymistä 
uuteen älykkään liikkumisen aikakauteen. Näillä toimilla olisi tuettava kaikissa liikennemuodoissa sellaisten tarpeellisten ratkai
sujen löytämistä ja käyttöönottoa, joiden avulla voidaan vähentää ratkaisevasti ympäristölle vahingollisia liikenteen päästöjä ja 
liikenteen riippuvuutta fossiilisista polttoaineista sekä siten rajoittaa liikenteen vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen ja aut
taa säilyttämään luonnonvaroja. Tämä on tarkoitus saavuttaa investoimalla tiettyihin erityistoimiin, erityisesti suurten julkisen 
ja yksityisen sektorin kumppanuuksien välityksellä. Tällaisia toimia ovat ilma-alusten, junien, ajoneuvojen ja vesialusten teke
minen puhtaammiksi ja hiljaisemmiksi, älykkäiden laitteistojen, infrastruktuurin ja palvelujen kehittäminen sekä liikenteen ja 
liikkuvuuden parantaminen kaupunkialueilla.

Tämän momentin mukaisella tutkimuksella ja kehittämisellä on tarkoitus edistää merkittävästi suoritustason ja tehokkuuden 
mukauttamista liikenteen kasvavaan kysyntään. Toimissa keskitytään liikenteen ruuhkautumisen huomattavaan vähentämiseen, 
ihmisten ja tavaroiden liikkuvuuden merkittävään parantamiseen, uusien tavaraliikenne- ja logistiikkaratkaisujen kehittämiseen 
ja soveltamiseen sekä onnettomuuksien ja liikennekuolemien vähentämiseen ja turvallisuuden parantamiseen. Toimilla on määrä 
edesauttaa Euroopan saattamista maailman turvallisimmaksi ilmailualueeksi ja siirtymistä kohti päämäärää, joka on tieliiken
teen kuolonuhrien määrän nollaaminen vuoteen 2050 mennessä.
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Tutkimukselta ja innovoinnilta odotetaan merkittävää panosta Euroopan liikennealan maailmanlaajuisen johtoaseman saavut
tamiseen, teknologian kehityksen kärjessä pysymiseen ja nykyisen valmistusteollisuuden kustannusten vähentämiseen ja sitä 
kautta kasvun ja korkeatasoisten työpaikkojen edistämiseen Euroopan liikennealalla. Tässä yhteydessä on tarkoitus kehittää 
tähän momenttiin sisältyviä toimia uuden sukupolven liikennevälineiden edistämiseksi ja kokonaan uusien liikkumistapojen 
etsimiseksi.

Tähän sisältyvät myös sosioekonominen tutkimus ja ennakoivat toimet politiikan määrittelemiseksi. Tällaisia ovat politiikan ana
lysoimista ja kehittämistä tukevat toimet, jotka kattavat myös liikenteen sosioekonomiset näkökulmat ja joita tarvitaan inno
voinnin edistämiseen ja liikenteestä johtuviin haasteisiin vastaamiseen.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1291/2013, annettu 11  päivänä  joulukuuta 2013, tutkimuksen ja inno
voinnin puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–2020) ja päätöksen N:o  1982/2006/EY kumoamisesta (EUVL  L  347, 
20.12.2013, s. 104).

Neuvoston päätös 2013/743/EU, annettu 3 päivänä  joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 
2020” (2014–2020) täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta ja päätösten 2006/971/EY, 2006/972/EY, 2006/973/EY, 
2006/974/EY ja 2006/975/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 965), ja erityisesti sen 3 artiklan 3 kohdan d alakohta.

06 03 07  Yhteisyritykset

06 03 07 31  Eurooppalaisen ilmaliikenteen hallinnan nykyaikaistamishanke 2 (SESAR2-yhteisyritys) – Tukimenot

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m.

Selvitysosa

Eurooppalaisen ilmaliikenteen hallinnan nykyaikaistamishanke 2 (SESAR2-yhteisyritys) edistää Horisontti 2020 -ohjelman täy
täntöönpanoa ja erityisesti yhteiskunnallisen haasteen ”Resurssitehokkaan, ympäristöystävällisen, turvallisen ja saumattoman 
eurooppalaisen liikennejärjestelmän saavuttaminen” ratkaisemista. Sen tavoitteena on varmistaa eurooppalaisen ilmaliikenteen 
hallinnan (ATM) nykyaikaistaminen keskittämällä ja koordinoimalla kaikkea ilmaliikenteen hallintaan liittyvää tutkimusta ja 
innovointia EU:ssa ATM-yleissuunnitelman mukaisesti.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän budjettikohdan määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon 
momentille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g ala
kohdan mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän 
pääluokan menotaulukon tämän osan Euroopan talousaluetta koskevaa liitettä, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1291/2013, annettu 11  päivänä  joulukuuta 2013, tutkimuksen ja inno
voinnin puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–2020) ja päätöksen N:o  1982/2006/EY kumoamisesta (EUVL  L  347, 
20.12.2013, s. 104).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0104:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0104:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0965:0965:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0104:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0104:FI:PDF
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Neuvoston päätös 2013/743/EU, annettu 3 päivänä  joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 
2020” (2014–2020) täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta ja päätösten 2006/971/EY, 2006/972/EY, 2006/973/EY, 
2006/974/EY ja 2006/975/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 965).

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 10 päivänä heinäkuuta 2013 antama ehdotus neuvoston asetukseksi yhteisyrityksen perustamisesta uuden sukupol
ven eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintajärjestelmän (SESAR) kehittämiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 219/2007 muutta
misesta yhteisyrityksen voimassaolon jatkamiseksi vuoteen 2024 (COM(2013) 503 final).

06 03 07 32  Eurooppalaisen ilmaliikenteen hallinnan nykyaikaistamishanke 2 (SESAR2-yhteisyritys)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

20 000 000 10 000 000

Selvitysosa

Eurooppalaisen ilmaliikenteen hallinnan nykyaikaistamishanke 2 (SESAR2-yhteisyritys) edistää Horisontti 2020 -ohjelman täy
täntöönpanoa ja erityisesti yhteiskunnallisen haasteen ”Resurssitehokkaan, ympäristöystävällisen, turvallisen ja saumattoman 
eurooppalaisen liikennejärjestelmän saavuttaminen” ratkaisemista. Sen tavoitteena on varmistaa eurooppalaisen ilmaliikenteen 
hallinnan (ATM) nykyaikaistaminen keskittämällä ja koordinoimalla kaikkea ilmaliikenteen hallintaan liittyvää tutkimusta ja 
innovointia EU:ssa ATM-yleissuunnitelman mukaisesti.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän budjettikohdan määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon 
momentille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g ala
kohdan mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän 
pääluokan menotaulukon tämän osan Euroopan talousaluetta koskevaa liitettä, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1291/2013, annettu 11  päivänä  joulukuuta 2013, tutkimuksen ja inno
voinnin puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–2020) ja päätöksen N:o  1982/2006/EY kumoamisesta (EUVL  L  347, 
20.12.2013, s. 104).

Neuvoston päätös 2013/743/EU, annettu 3 päivänä  joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 
2020” (2014–2020) täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta ja päätösten 2006/971/EY, 2006/972/EY, 2006/973/EY, 
2006/974/EY ja 2006/975/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 965).

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 10 päivänä heinäkuuta 2013 antama ehdotus neuvoston asetukseksi yhteisyrityksen perustamisesta uuden sukupol
ven eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintajärjestelmän (SESAR) kehittämiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 219/2007 muutta
misesta yhteisyrityksen voimassaolon jatkamiseksi vuoteen 2024 (COM(2013) 503 final).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0965:0965:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0104:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0104:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0965:0965:FI:PDF
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06 03 50  Kolmansilta osapuolilta (jotka eivät kuulu Euroopan talousalueeseen) peräisin olevat määrärahat tutkimukseen ja 
teknologian kehittämiseen

06 03 50 01  Kolmansilta osapuolilta (jotka eivät kuulu Euroopan talousalueeseen) peräisin olevat määrärahat tutkimukseen ja teknologian 
kehittämiseen (2014–2020)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m.

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan menot, jotka vastaavat tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen hankkeisiin osallistu
vilta (Euroopan talousalueen ulkopuolisilta) kolmansilta osapuolilta tai mailta peräisin olevista tuloista saatavia määrärahoja vuo
sina 2014–2020.

Tulotaulukon alamomenteille 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 1 6, 6 0 3 1 ja 6 0 3 3 mahdollisesti otetut tulot voidaan ottaa määrärahoiksi 
varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti.

06 03 50 02  Kolmansilta osapuolilta (jotka eivät kuulu Euroopan talousalueeseen) peräisin olevat määrärahat tutkimukseen ja teknologian 
kehittämiseen (ennen vuotta 2014)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. p.m. p.m. 869 866,77 9 364 309,28

Selvitysosa

Entinen momentti 06 06 04

Momentti on tarkoitettu kattamaan menot, jotka vastaavat tutkimukseen ja teknologiseen kehittämiseen osallistuvilta (Euroo
pan talousalueen ulkopuolisilta) kolmansilta osapuolilta tai mailta peräisin olevista tuloista saatavia määrärahoja ajalta ennen 
vuotta 2014.

Tulotaulukon alamomenteille 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 1 6, 6 0 3 1 ja 6 0 3 3 mahdollisesti otetut tulot voidaan ottaa määrärahoiksi 
varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti.

06 03 51  Aikaisempien tutkimuspuiteohjelmien päätökseen saattaminen – seitsemäs puiteohjelma – EY (2007–2013)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 7 952 635 58 324 795 52 652 523 61 683 985,— 44 959 715,92

Selvitysosa

Entiset alamomentit 06 06 02 01 ja 06 06 02 03

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta maksamatta olevat sitoumukset.
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Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän budjettikohdan määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon 
momentille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g ala
kohdan mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän 
pääluokan menotaulukon tämän osan Euroopan talousaluetta koskevaa liitettä, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1982/2006/EY, tehty 18 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan yhteisön seitse
männestä tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelmasta (2007–2013) (EUVL L 412, 30.12.2006, 
s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1906/2006, annettu 18 päivänä  joulukuuta 2006, säännöistä, jotka kos
kevat yritysten, tutkimuskeskusten ja korkeakoulujen osallistumista seitsemännen puiteohjelman toimiin sekä tutkimustulosten 
levittämistä (2007–2013) (EUVL L 391, 30.12.2006, s. 1).

Neuvoston päätös 2006/971/EY, tehty 19 päivänä  joulukuuta 2006, Euroopan yhteisön seitsemännen tutkimuksen, teknolo
gian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelman (2007–2013) täytäntöön panemiseksi toteutettavasta erityisohjelmasta
”Yhteistyö” (EUVL L 400, 30.12.2006, s. 86).

Neuvoston asetus (EY) N:o 219/2007, annettu 27 päivänä helmikuuta 2007, yhteisyrityksen perustamisesta uuden sukupolven 
eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintajärjestelmän (SESAR) kehittämiseksi (EUVL L 64, 2.3.2007, s. 1).

Neuvoston asetus (EY) N:o 1361/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, yhteisyrityksen perustamisesta uuden sukupolven 
eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintajärjestelmän (SESAR) kehittämiseksi annetun neuvoston asetuksen (EY)  N:o  219/2007 
muuttamisesta (EUVL L 352, 31.12.2008, s. 12).

06 03 52  Ennen vuotta 2007 aloitettujen tutkimuksen puiteohjelmien loppuun saattaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— p.m. — 582 998 43 438,60 6 982 768,28

Selvitysosa

Entiset alamomentit 06 06 05 01 ja 06 06 05 02

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan edellisten tutkimuspuiteohjelmien (ennen vuotta 2007) aikaisemmat maksusitoumukset.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän budjettikohdan määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon 
momentille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g ala
kohdan mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän 
pääluokan menotaulukon tämän osan Euroopan talousaluetta koskevaa liitettä, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 87/516/Euratom, ETY, tehty 28 päivänä syyskuuta 1987, yhteisöjen tutkimuksen ja teknologisen kehittämi
sen puiteohjelmasta (1987–1991) (EYVL L 302, 24.10.1987, s. 1).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:412:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:412:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:391:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:400:0086:0086:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:064:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:352:0012:0012:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1987&mm=10&jj=24&type=L&nnn=302&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
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Neuvoston päätös 90/221/Euratom, ETY, tehty 23 päivänä huhtikuuta 1990, yhteisöjen tutkimuksen ja teknologisen kehittä
misen puiteohjelmasta (1990–1994) (EYVL L 117, 8.5.1990, s. 28).

Neuvoston päätös 93/167/Euratom, ETY, tehty 15 päivänä maaliskuuta 1993, yhteisön tutkimuksen ja teknologian kehittämi
sen puiteohjelmasta (1990–1994) tehdyn päätöksen 90/221/Euratom, ETY muuttamisesta (EYVL L 69, 20.3.1993, s. 43).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o  1110/94/EY, tehty 26  päivänä  huhtikuuta 1994, Euroopan yhteisön neljän
nestä puiteohjelmasta tutkimusta, teknologista kehittämistä ja esittelyä koskevien toimien osalta (1994–1998) (EYVL  L  126, 
18.5.1994, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 616/96/EY, tehty 25 päivänä maaliskuuta 1996, tutkimusta, teknologista kehit
tämistä ja esittelyä koskevasta Euroopan yhteisön neljännestä puiteohjelmasta (1994–1998) tehdyn päätöksen N:o 1110/94/EY 
mukauttamisesta Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan Euroopan unioniin liittymisen vuoksi 
(EYVL L 86, 4.4.1996, s. 69).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 2535/97/EY, tehty 1 päivänä joulukuuta 1997, Euroopan yhteisön neljännestä 
puiteohjelmasta tutkimusta, teknologista kehittämistä ja esittelyä koskevien toimien osalta (1994–1998) tehdyn päätöksen 
N:o 1110/94/EY mukauttamisesta toisen kerran (EYVL L 347, 18.12.1997, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o  182/1999/EY, tehty 22  päivänä  joulukuuta 1998, Euroopan yhteisön tutki
musta, teknologista kehittämistä ja esittelyä tarkoittavia toimia koskevasta viidennestä puiteohjelmasta (1998–2002) (EYVL L 26, 
1.2.1999, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o  1513/2002/EY, tehty 27  päivänä  kesäkuuta 2002, eurooppalaisen tutkimus
alueen toteuttamista ja innovointia tukevasta Euroopan yhteisön kuudennesta tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esitte
lyn puiteohjelmasta (2002–2006) (EYVL L 232, 29.8.2002, s. 1).

Neuvoston päätös 2002/834/EY, tehty 30 päivänä syyskuuta 2002, tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esittelyn erityis
ohjelmasta ”Eurooppalaisen tutkimusalueen integrointi ja lujittaminen” (2002–2006) (EYVL L 294, 29.10.2002, s. 1).

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1990&mm=05&jj=08&type=L&nnn=117&pppp=0028&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1993&mm=03&jj=20&type=L&nnn=069&pppp=0043&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=05&jj=18&type=L&nnn=126&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=05&jj=18&type=L&nnn=126&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1996&mm=04&jj=04&type=L&nnn=086&pppp=0069&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1997&mm=12&jj=18&type=L&nnn=347&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:026:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:026:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:232:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:294:0001:0001:FI:PDF
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TOIMINNOT ILMAN BUDJETTIKOHTAA
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Yhteenveto määrärahoista (2014 ja 2013) sekä toteutuksesta (2012)

Osasto
Luku Nimike

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitou-
mukset Maksut Maksusitou-

mukset Maksut Maksusitou-
mukset Maksut

07 01 YMPÄRISTÖN TOIMINTALOH
KON HALLINTOMENOT 74 705 041 74 705 041 71 636 610 71 636 610 70 958 001,35 70 958 001,35

07 02 YMPÄRISTÖPOLITIIKKA UNIONIN 
JA KANSAINVÄLISELLÄ TASOLLA 332 576 915 270 853 476 376 720 397 284 430 127 379 748 307,47 268 520 661,19

Osasto 07 – Yhteensä 407 281 956 345 558 517 448 357 007 356 066 737 450 706 308,82 339 478 662,54
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LUKU  07 01  — YMPÄRISTÖN TOIMINTALOHKON HALLINTOMENOT

Momenttien 1, 2, 3 ja 5 yksityiskohtaiset tiedot esitetään luvussa XX 01

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
2012/2014

07 01 YMPÄRISTÖN TOIMINTALOH
KON HALLINTOMENOT

07 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaisiin 
toimihenkilöihin liittyvät menot 
ympäristön toimintalohkossa 5.2 46 164 413 43 086 217 43 116 472,90 93,40

07 01 02 Ulkopuoliset toimihenkilöt ja 
muut hallintomenot ympäristön 
toimintalohkossa

07 01 02 01 Ulkopuoliset toimihenkilöt 5.2 3 713 761 3 812 230 4 087 628,16 110,07

07 01 02 11 Muut hallintomenot 5.2 3 597 697 3 766 507 3 891 097,35 108,16

Momentti 07 01 02 – Välisumma 7 311 458 7 578 737 7 978 725,51 109,13

07 01 03 Tieto- ja 
viestintätekniikkalaitteiden ja 
-palvelujen menot ympäristön 
toimintalohkossa 5.2 2 988 170 2 726 656 3 162 610,33 105,84

07 01 04 Toimenpiteiden ja ohjelmien 
tukimenot ympäristön 
toimintalohkossa

07 01 04 01 Ympäristö- ja ilmastotoimien 
ohjelman (LIFE) 
Ympäristö-alaohjelman tukimenot 2 14 765 000 18 245 000 16 700 192,61 113,11

Momentti 07 01 04 – Välisumma 14 765 000 18 245 000 16 700 192,61 113,11

07 01 06 Toimeenpanovirastot

07 01 06 01 Pienistä ja keskisuurista yrityksistä 
vastaava toimeenpanovirasto – 
Rahoitusosuus LIFE-ohjelmasta 2 3 476 000 —

Momentti 07 01 06 – Välisumma 3 476 000 —

Luku 07 01 – Yhteensä 74 705 041 71 636 610 70 958 001,35 94,98

07 01 01  Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot ympäristön toimintalohkossa

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

46 164 413 43 086 217 43 116 472,90
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07 01 02  Ulkopuoliset toimihenkilöt ja muut hallintomenot ympäristön toimintalohkossa

07 01 02 01  Ulkopuoliset toimihenkilöt

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

3 713 761 3 812 230 4 087 628,16

07 01 02 11  Muut hallintomenot

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

3 597 697 3 766 507 3 891 097,35

07 01 03  Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot ympäristön toimintalohkossa

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

2 988 170 2 726 656 3 162 610,33

07 01 04  Toimenpiteiden ja ohjelmien tukimenot ympäristön toimintalohkossa

07 01 04 01  Ympäristö- ja ilmastotoimien ohjelman (LIFE) Ympäristö-alaohjelman tukimenot

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

14 765 000 18 245 000 16 700 192,61

Selvitysosa

Entiset alamomentit 07 01 04 01 ja 07 01 04 04 (osittain)

LIFE-ohjelman määrärahoilla voidaan kattaa välttämättömiä menoja, jotka liittyvät LIFE-ohjelman hallinnan ja sen tavoitteiden 
saavuttamisen suoraan edellyttämiin valmistelu-, seuranta-, valvonta-, tarkastus-, ja arviointitoimiin; erityisesti tutkimuksiin, 
asiantuntijoiden kokouksiin, tiedotukseen ja viestintään, mukaan luettuna unionin poliittisia painopisteitä koskeva tiedottami
nen, sikäli kuin ne liittyvät LIFE-ohjelman yleisiin tavoitteisiin, tiedonkäsittelyyn ja -vaihtoon keskittyviin tietoverkkoihin liitty
vät menot sekä kaikki muut sellaisen teknisen ja hallinnollisen avun menot, joita komissiolle aiheutuu ohjelman hallinnoinnin 
yhteydessä.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan myös seuraavat:

— tekninen apu, joka liittyy käynnissä olevien LIFE III- ja LIFE +-hankkeiden seurantaan, arviointiin ja tarkastukseen, 

— hankkeiden edunsaajien kokoukset (hankkeiden hallintaa, verkottumista, tulosten jakamista ja parhaita käytäntöjä koskeva 
neuvonta).
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Asetuksen (EU) N:o 1293/2013 5 artiklan mukaisesti LIFE-ohjelma on avoin seuraavien maiden osallistumiselle unionin ohjel
miin osallistumista koskevia yleisiä periaatteita koskevissa monen- tai kahdenvälissä sopimuksissa säädettyjen edellytysten 
mukaisesti.

— Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) valtiot, jotka ovat Euroopan talousalueesta (ETA) tehdyn sopimuksen osapuolia: 
Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden 
rahoitusosuudet lisätään tämän alamomentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulu
kon momentille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 koh
dan e–g alakohdan mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Ne otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja 
toteutetaan osana tämän pääluokan menotaulukon tämän osan Euroopan talousaluetta koskevaa liitettä, joka on yleisen 
talousarvion erottamaton osa. 

— liittyvät maat, ehdokasmaat ja mahdolliset ehdokasmaat; unionin ohjelmiin osallistuvien ehdokasmaiden ja mahdollisten 
ehdokasmaiden rahoitusosuuksista saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille  6  0  3  1, voidaan ottaa mää
rärahoiksi varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti. 

— Euroopan naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvat maat. 

— maat, joista on tullut Euroopan ympäristökeskuksen jäseniä Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan 
Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 1210/90 muuttamisesta 29 päivänä huh
tikuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY)  N:o  933/1999 (EYVL  L  117, 5.5.1999, s.  1) mukaisesti. Unionin ohjel
miin osallistuvan Sveitsin valaliiton rahoitusosuudesta saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille  6  0  3  3, 
voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti.

Määrärahasta voidaan rahoittaa unionin ulkopuolella toteutettavia toimia, jos ne ovat välttämättömiä unionin ympäristötavoit
teiden saavuttamiseksi tai jäsenvaltioissa toteutettavien toimenpiteiden tehokkuuden takaamiseksi (asetuksen 
(EU) N:o 1293/2013 6 artikla). Unionin ulkopuolelle sijoittautunut oikeushenkilö voi osallistua avustusta saaviin hankkeisiin, 
jos hanketta koordinoiva tuensaaja on sijoittautunut unioniin ja unionin ulkopuolella toteutettava toimi on välttämätön unio
nin ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi tai jäsenvaltioissa toteutettavien toimenpiteiden tehokkuuden takaamiseksi.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1293/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, ympäristön ja ilmasto
toimien ohjelman (Life) perustamisesta ja asetuksen (EY) N:o 614/2007 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 185).

07 01 06  Toimeenpanovirastot

07 01 06 01  Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto – Rahoitusosuus LIFE-ohjelmasta

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

3 476 000

Selvitysosa

Uusi momentti

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston henkilöstö- ja hallintomenot, joita aiheutuu sen osallistumisesta ympäristö- ja 
ilmastotoimien ohjelmaan (LIFE) kuuluvien toimenpiteiden hallinnointiin.

Viraston henkilöstötaulukko sisältyy tämän pääluokan liitteeseen ”Henkilöstö”.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:117:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0185:0185:FI:PDF
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Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 58/2003, annettu 19 päivänä joulukuuta 2002, tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoi
tavien toimeenpanovirastojen asemasta (EYVL L 11, 16.1.2003, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1293/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, ympäristön ja ilmasto
toimien ohjelman (Life) perustamisesta ja asetuksen (EY) N:o 614/2007 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 185).

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu XXX, pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston perustami
sesta ja päätösten 2004/20/EY ja 2007/372/EY kumoamisesta.

Komission päätös, annettu XXX, pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavalle toimeenpanovirastolle annettavasta valtuutuk
sesta energian, ympäristön, ilmastotoimien, kilpailukyvyn ja pk-yritysten, tutkimuksen ja innovoinnin, tieto- ja viestintäteknii
kan sekä meripolitiikan ja kalastuksen alalla toteutettaviin unionin ohjelmiin liittyvien ja erityisesti unionin yleiseen 
talousarvioon otettujen määrärahojen toteuttamista koskevien tehtävien hoitamiseksi.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:011:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0185:0185:FI:PDF


KOMISSIO
OSASTO 07 — YMPÄRISTÖ

II/364 FI Euroopan unionin virallinen lehti 20.2.2014

LUKU  07 02  — YMPÄRISTÖPOLITIIKKA UNIONIN JA KANSAINVÄLISELLÄ TASOLLA

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012
%

Maksut
2012/2014Maksusitou

mukset Maksut Maksusitou
mukset Maksut Maksusitou-

mukset Maksut

07 02 YMPÄRISTÖPOLITIIKKA UNIO
NIN JA KANSAINVÄLISELLÄ 
TASOLLA

07 02 01 Vihreämmän ja resurssitehok
kaamman talouden sekä unionin 
ympäristöpolitiikan ja 
-lainsäädännön edistäminen 2 125 439 106 4 260 237 —

07 02 02 Luonnon monimuotoisuuden 
vähenemisen pysäyttäminen ja 
tämän suuntauksen kääntämi
nen 2 121 213 057 1 009 911 —

07 02 03 Paremman ympäristöhallinnon 
ja -tiedon tukeminen kaikilla 
tavoilla 2 38 999 836 7 182 812 —

07 02 04 Monenvälisten ja kansainvälis
ten ympäristö- ja ilmastosopi
musten maksuosuudet 4 3 500 000 2 394 437 2 250 000 1 813 469 1 929 878,95 1 929 878,95 80,60

07 02 05 Euroopan kemikaalivirasto

07 02 05 01 Euroopan kemikaalivirasto – Bio
sidilainsäädäntöön liittyvät toimet 2 5 023 252 5 023 252 6 070 500 6 070 500 2 728 440,— 2 728 440,— 54,32

07 02 05 02 Euroopan kemikaalivirasto – Vaa
rallisten kemikaalien tuontia ja 
vientiä koskevaan lainsäädäntöön 
liittyvät toimet 2 1 285 735 1 285 735 1 561 500 1 561 500 1 455 600,— 1 455 600,— 113,21

Momentti 07 02 05 – Välisumma 6 308 987 6 308 987 7 632 000 7 632 000 4 184 040,— 4 184 040,— 66,32

07 02 06 Euroopan ympäristökeskus 2 35 365 929 35 365 929 35 797 397 35 797 397 41 689 562,79 41 689 562,79 117,88

07 02 51 Aiempien ympäristöohjelmien 
saattaminen päätökseen 2 — 206 603 663 325 541 000 229 167 261 321 014 700,73 212 121 336,76 102,67

07 02 77 Pilottihankkeet ja 
valmistelutoimet

07 02 77 01 Pilottihanke – Mustanmeren 
alueen ympäristön seuranta ja 
yhteinen eurooppalainen 
puiteohjelma Mustanmeren 
alueen kehittämistä varten 4 — p.m. — p.m. 0,— 0,— —

07 02 77 02 Valmistelutoimi – Mustanmeren 
alueen ympäristön seuranta ja 
yhteinen eurooppalainen 
puiteohjelma Mustanmeren 
alueen kehittämistä varten 4 — 112 500 — 150 000 0,— 693 943,— 616,84

07 02 77 03 Valmistelutoimi – Euroopan 
arktisen alueen kehitystä koskeva 
strateginen ympäristövaikutusten 
arviointi 4 p.m. 375 000 p.m. 500 000 998 360,— 0,— 0,—
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Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012
%

Maksut
2012/2014Maksusitou-

mukset Maksut Maksusitou-
mukset Maksut Maksusitou-

mukset Maksut
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07 02 77 04 Valmistelutoimi – Yhdenmukais
tettua unionin metsätietoa kos
keva tuleva oikeusperusta 2 — 120 000 p.m. 250 000 1 000 000,— 0,— 0,—

07 02 77 05 Pilottihanke – Ennalta ehkäise
vien toimien kehittäminen Euroo
pan aavikoitumisen 
pysäyttämiseksi 2 — p.m. — p.m. 0,— 543 114,59 —

07 02 77 06 Valmistelutoimi – Karpaattien 
altaan ilmasto 2 — 700 000 — 1 200 000 0,— 967 292,80 138,18

07 02 77 07 Pilottihanke – Muuhun kuin 
ammattikalastukseen tarkoitettu
jen, käytöstä poistettujen alusten 
hyödyntäminen 2 — p.m. — p.m. 0,— 119 648,— —

07 02 77 08 Pilottihanke – Suurten laskutta
mattomien vesimäärien kaupun
geille aiheuttamat taloudelliset 
menetykset 2 — p.m. — 390 000 0,— 571 500,— —

07 02 77 09 Pilottihanke – Vähähiilisten maa
talouskäytäntöjen sertifiointi 2 — 95 000 — 370 000 0,— 291 191,20 306,52

07 02 77 10 Pilottihanke – Tuoksukkien ja 
siitepölyallergioiden leviämisen 
hillitsemiskeinoja koskeva moni
tahoinen tutkimus 2 — 150 000 — p.m. 0,— 681 480,10 454,32

07 02 77 11 Pilottihanke – Alumiinisten juo
matölkkien eurooppalainen 
palautusjärjestelmä 2 — p.m. — p.m. 0,— 104 790,90 —

07 02 77 12 Pilottihanke – Aineistokatsaus 
ilmastonmuutoksen mahdollisiin 
vaikutuksiin juomaveden suojelu
alueisiin unionissa ja ensisijaisten 
juomavesivarantojen yksilöinti 2 — p.m. — 185 000 0,— 271 157,40 —

07 02 77 13 Valmistelutoimi – Biologista 
monimuotoisuutta ja ekosystee
mipalveluja unionin syrjäisim
millä sekä merentakaisilla alueilla 
koskeva vapaaehtoinen malli 
(BEST-malli) 2 — 1 000 000 2 000 000 2 000 000 1 982 090,— 1 923 874,50 192,39

07 02 77 14 Pilottihanke – Muovin kierrätyk
sen eri vaiheet ja niiden vaikutus 
meriympäristöön 2 — p.m. — 325 000 0,— 320 796,— —

07 02 77 15 Valmistelutoimi – Ennalta ehkäi
sevien toimien kehittäminen 
Euroopan aavikoitumisen pysäyt
tämiseksi 2 — 400 000 p.m. 800 000 1 000 000,— 669 856,60 167,46
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Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012
%

Maksut
2012/2014Maksusitou-

mukset Maksut Maksusitou-
mukset Maksut Maksusitou-

mukset Maksut

II/366 FI Euroopan unionin virallinen lehti 20.2.2014

07 02 77 16 Pilottihanke – Ilmakehän sadanta 
– Makean veden suojelu ja teho
kas käyttö 2 — 1 050 000 p.m. 375 000 1 500 000,— 0,— 0,—

07 02 77 17 Pilottihanke – Vertaileva tutkimus 
paineista ja toimista unionin tär
keimpien vesipiirien hoitosuunni
telmissa 2 — p.m. — 600 000 0,— 1 039 141,60 —

07 02 77 18 Pilottihanke – Hiilineutraalin asu
misen pitkän aikavälin vaikutus 
jätevesijärjestelmiin 2 — — p.m. p.m. 0,— 0,— —

07 02 77 19 Pilottihanke – Merten roskien 
talteenotto 2 — 300 000 p.m. 250 000 949 675,— 0,— 0,—

07 02 77 20 Pilottihanke – Veden saatavuus ja 
käyttö ja sen käytön kestävyys 
ydinenergian ja fossiilisen ener
gian tuotannossa 2 — 375 000 p.m. 125 000 500 000,— 0,— 0,—

07 02 77 21 Pilottihanke – Uusi tietämys 
merialueilla tapahtuvan ihmisen 
toiminnan yhdennetystä hallin
nasta 2 — 600 000 p.m. 500 000 2 000 000,— 0,— 0,—

07 02 77 22 Pilottihanke – Biologisen moni
muotoisuuden suojelu palkitse
malla ympäristön kannalta 
myönteiset saavutukset tulosläh
töisesti 2 500 000 750 000 2 000 000 1 000 000 —

07 02 77 23 Pilottihanke – Poikittainen tiedot
taminen ympäristöön liittyvistä 
unionin toimintalinjoista: pilotti
hanke unionin kansalaisten 
ympäristötietoisuuden lisäämi
seksi audiovisuaalisin keinoin 
(elokuvien avulla) 2 p.m. 375 000 1 500 000 750 000 —

07 02 77 24 Pilottihanke – Resurssitehokkuus 
käytännössä – mineraalikiertojen 
sulkeminen 2 — 700 000 p.m. 250 000 1 000 000,— 0,— 0,—

07 02 77 25 Valmistelutoimi – Rannikkoaluei
den integroitu viestintä- ja ris
kienhallintajärjestelmä 2 — p.m. — p.m. 0,— 398 056,— —

07 02 77 26 Pilottihanke – Kaakkois-
Euroopan aluekeskuksen perusta
minen sähkö- ja 
elektroniikkaromun pitkälle vie
tyä kierrätystä varten 2 750 000 375 000 —

07 02 77 27 Pilottihanke – Sekajätteen resurs
sitehokas käyttö 2 500 000 250 000 —

Momentti 07 02 77 – Välisumma 1 750 000 7 727 500 5 500 000 10 020 000 10 930 125,— 8 595 842,69 111,24

Luku 07 02 – Yhteensä 332 576 915 270 853 476 376 720 397 284 430 127 379 748 307,47 268 520 661,19 99,14
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07 02 01  Vihreämmän ja resurssitehokkaamman talouden sekä unionin ympäristöpolitiikan ja -lainsäädännön edistäminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

125 439 106 4 260 237

Selvitysosa

Uusi momentti

Asetuksen (EU) N:o 1293/2013 10 artiklan mukaisesti näiden määrärahojen on tarkoitus kattaa erityisesti hankkeet ja toimet, 
joiden tarkoituksena on

— kehittää, testata ja esitellä menettely- tai hallintotapoja, parhaita käytäntöjä ja ratkaisuja ympäristöhaasteisiin, jotka sovel
tuvat toistettaviksi, siirrettäviksi tai valtavirtaistettaviksi, ottaen myös huomioon ympäristön ja terveyden välisen yhteyden 
sekä tukien resurssitehokkuuteen liittyvää politiikkaa ja lainsäädäntöä, myös etenemissuunnitelmaa kohti resurssitehokasta 
Eurooppaa, 

— tukea unionin ympäristöpolitiikan ja -lainsäädännön mukaisten suunnitelmien ja ohjelmien täytäntöönpanoa koskevien 
integroitujen lähestymistapojen soveltamista, kehittämistä, testaamista ja esittelyä erityisesti veden, jätteen ja ilman alalla, 

— parantaa tietopohjaa, jota tarvitaan valmisteltaessa, arvioitaessa ja seurattaessa unionin ympäristöpolitiikkaa ja 
-lainsäädäntöä sekä arvioitaessa ja seurattaessa osatekijöitä, painetekijöitä ja reaktioita, jotka vaikuttavat ympäristöön unio
nissa ja sen ulkopuolella.

Asetuksen (EU)  N:o  1293/2013  22  artiklan mukaisesti määrärahasta voidaan rahoittaa komission toteuttamia toimia, joilla 
tuetaan unionin ympäristöpolitiikan ja -lainsäädännön käynnistämistä, täytäntöönpanoa ja valtavirtaistamista, jotta voidaan edis
tää siirtymistä kohti resurssitehokasta, vain vähän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavaa ja ilmastonmuutoksen kestävää taloutta sekä 
ympäristön laadun suojelua ja parantamista. Tällaisia toimia voivat olla muun muassa

— tiedotus ja viestintä, myös tietoisuuden lisäämiseen tähtäävät kampanjat. Tiedotustoimiin kohdennettujen varojen on katet
tava myös unionin poliittisia painopisteitä koskeva toimielinten tiedotustoiminta, 

— selvitykset, kartoitukset, mallintaminen ja skenaarioiden laatiminen, 

— hankkeiden, politiikkojen, ohjelmien ja lainsäädännön valmistelu, toteutus, seuranta, tarkastaminen ja arviointi, 

— työpajat, konferenssit ja kokoukset, 

— verkottuminen ja parhaiden käytäntöjen vaihtamiseen tarkoitetut järjestelmät, 

— kaikki muut LIFE-ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeelliset toimenpiteet.

Ympäristö-alaohjelmassa hankeavustuksilla tuettuihin hankkeisiin kohdennetuista budjettivaroista (budjettikohtiin 07  02  01, 
07 02 02 ja 07 02 03 kuuluvat hankeavustukset) vähintään 55 prosenttia osoitetaan hankkeisiin, joilla tuetaan luonnon ja luon
non monimuotoisuuden säilyttämistä (asetuksen (EU) N:o 1293/2013 9 artiklan 3 kohta).

Asetuksen (EU) N:o 1293/2013 5 artiklan mukaisesti LIFE-ohjelma on avoin seuraavien maiden osallistumiselle unionin ohjel
miin osallistumista koskevia yleisiä periaatteita koskevissa monen- tai kahdenvälissä sopimuksissa säädettyjen edellytysten 
mukaisesti.

— Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) valtiot, jotka ovat Euroopan talousalueesta (ETA) tehdyn sopimuksen osapuolia: 
Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden 
rahoitusosuudet lisätään tämän momentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon 
momentille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g 
alakohdan mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Ne otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan 
osana tämän pääluokan menotaulukon tämän osan Euroopan talousaluetta koskevaa liitettä, joka on yleisen talousarvion 
erottamaton osa.
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— liittyvät maat, ehdokasmaat ja mahdolliset ehdokasmaat; unionin ohjelmiin osallistuvien ehdokasmaiden ja mahdollisten 
ehdokasmaiden rahoitusosuuksista saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille  6  0  3  1, voidaan ottaa mää
rärahoiksi varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti. 

— Euroopan naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvat maat. 

— maat, joista on tullut Euroopan ympäristökeskuksen jäseniä Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan 
Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 1210/90 muuttamisesta 29 päivänä huh
tikuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY)  N:o  933/1999 (EYVL  L  117, 5.5.1999, s.  1) mukaisesti. Unionin ohjel
miin osallistuvan Sveitsin valaliiton rahoitusosuudesta saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille  6  0  3  3, 
voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti.

Määrärahasta voidaan rahoittaa unionin ulkopuolella toteutettavia toimia, jos ne ovat välttämättömiä unionin ympäristötavoit
teiden saavuttamiseksi tai jäsenvaltioissa toteutettavien toimenpiteiden tehokkuuden takaamiseksi (asetuksen 
(EU) N:o 1293/2013 6 artikla). Unionin ulkopuolelle sijoittautunut oikeushenkilö voi osallistua avustusta saaviin hankkeisiin, 
jos hanketta koordinoiva tuensaaja on sijoittautunut unioniin ja unionin ulkopuolella toteutettava toimi on välttämätön unio
nin ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi tai jäsenvaltioissa toteutettavien toimenpiteiden tehokkuuden takaamiseksi.

Asetuksen (EU) N:o 1293/2013 18 artiklan mukaisesti hankeavustuksilla voidaan rahoittaa seuraavia hankkeita:

— pilottihankkeet, 

— demonstrointihankkeet, 

— parhaita käytäntöjä koskevat hankkeet, 

— integroidut hankkeet, 

— teknisen tuen hankkeet, 

— valmiuksien kehittämishankkeet, 

— valmisteluhankkeet, 

— tiedotushankkeet, tietoisuuden lisäämiseen tähtäävät hankkeet ja tiedonlevityshankkeet, 

— kaikki muut LIFE-ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeelliset hankkeet.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1293/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, ympäristön ja ilmasto
toimien ohjelman (Life) perustamisesta ja asetuksen (EY) N:o 614/2007 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 185).

07 02 02  Luonnon monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttäminen ja tämän suuntauksen kääntäminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

121 213 057 1 009 911

Selvitysosa

Uusi momentti

Asetuksen (EU) N:o 1293/2013 11 artiklan mukaisesti määrärahasta voidaan rahoittaa toimia, joilla tuetaan painopistealueen
”luonnon monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttäminen ja tämän suuntauksen kääntäminen” erityistavoitetta ja erityisesti toi
mia, joiden tavoitteena on

— edistää luonnon monimuotoisuutta koskevan unionin politiikan ja lainsäädännön, kuten luonnon monimuotoisuutta kos
kevan unionin strategian 2020, direktiivin 2009/147/EY ja direktiivin 92/43/ETY, täytäntöönpanoa erityisesti soveltamalla, 
kehittämällä, testaamalla ja esittelemällä lähestymistapoja, parhaita käytäntöjä ja ratkaisuja,

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:117:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0185:0185:FI:PDF
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— tukea direktiivin 92/43/ETY 3  artiklalla perustetun Natura 2000 -verkoston jatkokehitystä, täytäntöönpanoa ja hoitoa ja 
erityisesti direktiivin 92/43/ETY 8  artiklassa tarkoitettujen hankkeiden toteutusjärjestyksen sisältävien toimintasuunnitel
mien täytäntöönpanoa koskevien integroitujen hankkeiden soveltamista, kehittämistä, testaamista ja esittelyä, 

— parantaa tietopohjaa, jota tarvitaan valmisteltaessa, arvioitaessa ja seurattaessa luonnon monimuotoisuutta koskevaa unio
nin politiikkaa ja lainsäädäntöä sekä arvioitaessa ja seurattaessa osatekijöitä, painetekijöitä ja reaktioita, jotka vaikuttavat 
luonnon monimuotoisuuteen unionissa ja sen ulkopuolella.

Määrärahasta voidaan rahoittaa komission toteuttamia toimia, joilla tuetaan unionin ympäristöpolitiikan ja -lainsäädännön käyn
nistämistä, täytäntöönpanoa ja valtavirtaistamista luonnon monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttämistä ja tämän suunta
uksen kääntämistä koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi (asetuksen (EU) N:o 1293/2013 22 artikla). Tällaisia toimia voivat olla 
muun muassa

— tiedotus ja viestintä, myös tietoisuuden lisäämiseen tähtäävät kampanjat. Tiedotustoimiin kohdennettujen varojen on katet
tava myös unionin poliittisia painopisteitä koskeva toimielinten tiedotustoiminta, 

— selvitykset, kartoitukset, mallintaminen ja skenaarioiden laatiminen, 

— hankkeiden, politiikkojen, ohjelmien ja lainsäädännön valmistelu, toteutus, seuranta, tarkastaminen ja arviointi, 

— työpajat, konferenssit ja kokoukset, 

— verkottuminen ja parhaiden käytäntöjen vaihtamiseen tarkoitetut järjestelmät, 

— kaikki muut ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeelliset toimenpiteet.

Ympäristö-alaohjelmassa hankeavustuksilla tuettuihin hankkeisiin kohdennetuista budjettivaroista (budjettikohtiin 07  02  01, 
07 02 02 ja 07 02 03 kuuluvat hankeavustukset) vähintään 55 prosenttia osoitetaan hankkeisiin, joilla tuetaan luonnon ja luon
non monimuotoisuuden säilyttämistä (asetuksen (EU) N:o 1293/2013 9 artiklan 3 kohta).

Asetuksen (EU) N:o 1293/2013 18 artiklan mukaisesti hankeavustuksilla voidaan rahoittaa seuraavia hankkeita:

— pilottihankkeet, 

— demonstrointihankkeet, 

— parhaita käytäntöjä koskevat hankkeet, 

— integroidut hankkeet, 

— teknisen tuen hankkeet, 

— valmiuksien kehittämishankkeet, 

— valmisteluhankkeet, 

— tiedotushankkeet, tietoisuuden lisäämiseen tähtäävät hankkeet ja tiedonlevityshankkeet, 

— kaikki muut LIFE-ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeelliset hankkeet.

Asetuksen (EU) N:o 1293/2013 5 artiklan mukaisesti LIFE-ohjelma on avoin seuraavien maiden osallistumiselle unionin ohjel
miin osallistumista koskevia yleisiä periaatteita koskevissa monen- tai kahdenvälissä sopimuksissa säädettyjen edellytysten 
mukaisesti.

— Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) valtiot, jotka ovat Euroopan talousalueesta (ETA) tehdyn sopimuksen osapuolia: 
Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden 
rahoitusosuudet lisätään tämän momentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon 
momentille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g 
alakohdan mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Ne otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan 
osana tämän pääluokan menotaulukon tämän osan Euroopan talousaluetta koskevaa liitettä, joka on yleisen talousarvion 
erottamaton osa.
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— liittyvät maat, ehdokasmaat ja mahdolliset ehdokasmaat; unionin ohjelmiin osallistuvien ehdokasmaiden ja mahdollisten 
ehdokasmaiden rahoitusosuuksista saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille  6  0  3  1, voidaan ottaa mää
rärahoiksi varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti. 

— Euroopan naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvat maat. 

— maat, joista on tullut Euroopan ympäristökeskuksen jäseniä Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan 
Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 1210/90 muuttamisesta 29 päivänä huh
tikuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY)  N:o  933/1999 (EYVL  L  117, 5.5.1999, s.  1) mukaisesti. Unionin ohjel
miin osallistuvan Sveitsin valaliiton rahoitusosuudesta saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille  6  0  3  3, 
voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti.

Määrärahasta voidaan rahoittaa unionin ulkopuolella toteutettavia toimia, jos ne ovat välttämättömiä unionin ympäristötavoit
teiden saavuttamiseksi tai jäsenvaltioissa toteutettavien toimenpiteiden tehokkuuden takaamiseksi (asetuksen 
(EU) N:o 1293/2013 6 artikla). Unionin ulkopuolelle sijoittautunut oikeushenkilö voi osallistua avustusta saaviin hankkeisiin, 
jos hanketta koordinoiva tuensaaja on sijoittautunut unioniin ja unionin ulkopuolella toteutettava toimi on välttämätön unio
nin ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi tai jäsenvaltioissa toteutettavien toimenpiteiden tehokkuuden takaamiseksi.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1293/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, ympäristön ja ilmasto
toimien ohjelman (Life) perustamisesta ja asetuksen (EY) N:o 614/2007 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 185).

07 02 03  Paremman ympäristöhallinnon ja -tiedon tukeminen kaikilla tavoilla

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

38 999 836 7 182 812

Selvitysosa

Uusi momentti

Asetuksen (EU) N:o 1293/2013 12 artiklan mukaisesti määrärahasta voidaan kattaa toimia, joilla tuetaan ympäristöhallinto ja 
-tieto-painopistealueen erityistavoitetta ja erityisesti toimia, joiden tavoitteena on

— lisätä ympäristöasioita koskevaa tietoisuutta ja muun muassa hankkia yleisöltä ja sidosryhmiltä tukea unionin päätöksen
teolle ympäristöalalla sekä edistää kestävää kehitystä koskevaa valistusta, 

— tukea tiedottamista, tiedonhallintaa ja tiedonlevitystä ympäristöalalla sekä edistää onnistuneita ympäristöratkaisuja ja 
-käytäntöjä koskevan tiedon jakamista, myös kehittämällä sidosryhmien välisiä yhteistyöjärjestelmiä ja koulutusta, 

— tehostaa unionin ympäristölainsäädännön noudattamista ja noudattamisen valvontaa erityisesti edistämällä parhaiden käy
täntöjen ja poliittisten lähestymistapojen kehittämistä ja levittämistä, 

— edistää ympäristöhallinnon kehittämistä lisäämällä sidosryhmien, myös kansalaisjärjestöjen, osallistumista politiikkaa kos
keviin kuulemisiin ja politiikan toteutukseen.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:117:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0185:0185:FI:PDF
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Määrärahasta voidaan rahoittaa komission toteuttamia toimia, joilla tuetaan unionin ympäristöpolitiikan ja lainsäädännön käyn
nistämistä, täytäntöönpanoa ja valtavirtaistamista niiden tavoitteiden saavuttamiseksi, jotka koskevat paremman ympäristöhal
linnon tukemista kaikilla tasolla (asetuksen (EU) N:o 1293/2013 22 artikla). Tällaisia toimia voivat olla muun muassa

— tiedotus ja viestintä, myös tietoisuuden lisäämiseen tähtäävät kampanjat. Tiedotustoimiin kohdennettujen varojen on katet
tava myös unionin poliittisia painopisteitä koskeva toimielinten tiedotustoiminta, 

— selvitykset, kartoitukset, mallintaminen ja skenaarioiden laatiminen, 

— hankkeiden, politiikkojen, ohjelmien ja lainsäädännön valmistelu, toteutus, seuranta, tarkastaminen ja arviointi, 

— työpajat, konferenssit ja kokoukset, 

— verkottuminen ja parhaiden toimintatapojen kehittämiseen tarkoitetut järjestelmät, 

— kaikki muut ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeelliset toimenpiteet.

Ympäristö-alaohjelmassa hankeavustuksilla tuettuihin hankkeisiin kohdennetuista budjettivaroista (budjettikohtiin 07  02  01, 
07 02 02 ja 07 02 03 kuuluvat hankeavustukset) vähintään 55 prosenttia osoitetaan hankkeisiin, joilla tuetaan luonnon ja luon
non monimuotoisuuden säilyttämistä (asetuksen (EU) N:o 1293/2013 9 artiklan 3 kohta).

Toiminta-avustuksia myönnetään tiettyjen toiminta- ja hallintokustannusten tukemiseen sellaisille voittoa tavoittelemattomille 
toimijoille, jotka ajavat eurooppalaisten yleistä etua, toimivat pääasiassa ympäristön- ja/tai ilmastonsuojelun alalla ja osallistu
vat unionin politiikan ja lainsäädännön valmisteluun, täytäntöönpanoon ja valvontaan. Toiminta-avustusten unionilta tuleva 
osarahoitusosuus on enintään 70 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista (Asetuksen (EU) N:o 1293/2013 21 artikla).

Asetuksen (EU) N:o 1293/2013 18 artiklan mukaisesti hankeavustuksilla voidaan rahoittaa seuraavia hankkeita:

— pilottihankkeet, 

— demonstrointihankkeet, 

— parhaita käytäntöjä koskevat hankkeet, 

— integroidut hankkeet, 

— teknisen tuen hankkeet, 

— valmiuksien kehittämishankkeet, 

— valmisteluhankkeet, 

— tiedotushankkeet, tietoisuuden lisäämiseen tähtäävät hankkeet ja tiedonlevityshankkeet, 

— kaikki muut LIFE-ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeelliset hankkeet.

Asetuksen (EU) N:o 1293/2013 5 artiklan mukaisesti LIFE-ohjelma on avoin seuraavien maiden osallistumiselle unionin ohjel
miin osallistumista koskevia yleisiä periaatteita koskevissa monen- tai kahdenvälissä sopimuksissa säädettyjen edellytysten 
mukaisesti.

— Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) valtiot, jotka ovat Euroopan talousalueesta (ETA) tehdyn sopimuksen osapuolia: 
Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden 
rahoitusosuudet lisätään tämän momentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon 
momentille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g 
alakohdan mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Ne otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan 
osana tämän pääluokan menotaulukon tämän osan Euroopan talousaluetta koskevaa liitettä, joka on yleisen talousarvion 
erottamaton osa. 

— liittyvät maat, ehdokasmaat ja mahdolliset ehdokasmaat; unionin ohjelmiin osallistuvien ehdokasmaiden ja mahdollisten 
ehdokasmaiden rahoitusosuuksista saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille  6  0  3  1, voidaan ottaa mää
rärahoiksi varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti. 

— Euroopan naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvat maat.
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— maat, joista on tullut Euroopan ympäristökeskuksen jäseniä Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan 
Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 1210/90 muuttamisesta 29 päivänä huh
tikuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY)  N:o  933/1999 (EYVL  L  117, 5.5.1999, s.  1) mukaisesti. Unionin ohjel
miin osallistuvan Sveitsin valaliiton rahoitusosuudesta saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille  6  0  3  3, 
voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti.

Määrärahasta voidaan rahoittaa unionin ulkopuolella toteutettavia toimia, jos ne ovat välttämättömiä unionin ympäristötavoit
teiden saavuttamiseksi tai jäsenvaltioissa toteutettavien toimenpiteiden tehokkuuden takaamiseksi (Asetuksen 
(EU) N:o 1293/2013 6 artikla). Unionin ulkopuolelle sijoittautunut oikeushenkilö voi osallistua avustusta saaviin hankkeisiin, 
jos hanketta koordinoiva tuensaaja on sijoittautunut unioniin ja unionin ulkopuolella toteutettava toimi on välttämätön unio
nin ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi tai jäsenvaltioissa toteutettavien toimenpiteiden tehokkuuden takaamiseksi.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1293/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, ympäristön ja ilmasto
toimien ohjelman (Life) perustamisesta ja asetuksen (EY) N:o 614/2007 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 185).

07 02 04  Monenvälisten ja kansainvälisten ympäristö- ja ilmastosopimusten maksuosuudet

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

3 500 000 2 394 437 2 250 000 1 813 469 1 929 878,95 1 929 878,95

Selvitysosa

Entinen momentti 07 02 01 (osittain)

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kansainvälisiin sopimuksiin ja pöytäkirjoihin, joiden osapuolena unioni on, liittyvät pakol
liset ja vapaaehtoiset maksuosuudet sekä tulevien kansainvälisten sopimusten, joihin unioni osallistuu, valmistelu.

Joissakin tapauksissa myöhemmin tehtyjen pöytäkirjojen maksuosuudet sisältyvät yleissopimuksen maksuosuuksiin.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 77/585/ETY, tehty 25 päivänä heinäkuuta 1977, Välimeren suojelemista pilaantumiselta koskevan yleisso
pimuksen sekä aluksista ja ilma-aluksista tapahtuvan jätteen mereen laskemisen aiheuttaman Välimeren pilaantumisen ehkäise
mistä koskevan pöytäkirjan tekemisestä (EYVL L 240, 19.9.1977, s. 1).

Neuvoston päätös 81/462/ETY, tehty 11 päivänä kesäkuuta 1981, valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kauko
kulkeutumista koskevan yleissopimuksen tekemisestä (EYVL L 171, 27.6.1981, s. 11).

Neuvoston päätös 82/72/ETY, tehty 3 päivänä joulukuuta 1981, Euroopan luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön sekä niiden 
elinympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen tekemisestä (EYVL L 38, 10.2.1982, s. 1).

Neuvoston päätös 82/461/ETY, tehty 24 päivänä kesäkuuta 1982, muuttavien luonnonvaraisten eläinten suojelemista koske
van yleissopimuksen tekemisestä (EYVL L 210, 19.7.1982, s. 10) ja siihen liittyvät sopimukset.

Neuvoston päätös 84/358/ETY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1984, öljyn ja muiden vaarallisten aineiden aiheuttaman Pohjan
meren pilaantumisen torjuntayhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä (EYVL L 188, 16.7.1984, s. 7).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:117:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0185:0185:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1977&mm=09&jj=19&type=L&nnn=240&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1981&mm=06&jj=27&type=L&nnn=171&pppp=0011&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1982&mm=02&jj=10&type=L&nnn=038&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1982&mm=07&jj=19&type=L&nnn=210&pppp=0010&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1984&mm=07&jj=16&type=L&nnn=188&pppp=0007&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
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Neuvoston päätös 86/277/ETY, tehty 12 päivänä kesäkuuta 1986, ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumisen tarkkailun ja arvi
oinnin Euroopan yhteistyöohjelman (EMEP) pitkän aikavälin rahoittamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä vuoden 1979 val
tiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan yleissopimukseen (EYVL L 181, 4.7.1986, s. 1).

Neuvoston päätös 93/98/ETY, tehty 1 päivänä helmikuuta 1993, vaarallisten jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen ja käsit
telyn valvontaa koskevan yleissopimuksen (Baselin yleissopimus) tekemisestä yhteisön puolesta (EYVL L 39, 16.2.1993, s. 1).

Neuvoston päätös 93/550/ETY, tehty 20 päivänä lokakuuta 1993, Koillis-Atlantin rannikkojen ja vesien suojelemista pilaantu
miselta koskevan yhteistyösopimuksen tekemisestä (EYVL L 267, 28.10.1993, s. 20).

Neuvoston päätös 93/626/ETY, tehty 25 päivänä lokakuuta 1993, biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen teke
misestä (EYVL L 309, 13.12.1993, s. 1).

Neuvoston päätös 94/156/EY, tehty 21 päivänä helmikuuta 1994, yhteisön liittymisestä Itämeren alueen merellisen ympäristön 
suojelua koskevaan yleissopimukseen (vuoden 1974 Helsingin yleissopimus) (EYVL L 73, 16.3.1994, s. 1).

Neuvoston päätös, tehty 27 päivänä kesäkuuta 1997, valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia koskevan yleis
sopimuksen tekemisestä yhteisön puolesta (Espoon yleissopimus) (ehdotus EYVL  C  104, 24.4.1992, s.  5; päätöstä ei ole 
julkaistu).

Neuvoston päätös 98/249/EY, tehty 7  päivänä  lokakuuta 1997, Koillis-Atlantin meriympäristön suojelua koskevan yleissopi
muksen tekemisestä (EYVL L 104, 3.4.1998, s. 1).

Neuvoston päätös 97/825/EY, tehty 24 päivänä marraskuuta 1997, yhteistyötä Tonavan suojelussa ja kestävässä käytössä kos
kevan yleissopimuksen tekemisestä (EYVL L 342, 12.12.1997, s. 18).

Neuvoston päätös 98/216/EY, tehty 9 päivänä maaliskuuta 1998, aavikoitumisen estämiseksi vakavasta kuivuudesta ja/tai aavi
koitumisesta kärsivissä maissa, erityisesti Afrikassa, tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen tekemisestä Euroopan 
yhteisön puolesta (EYVL L 83, 19.3.1998, s. 1).

Neuvoston päätös 98/685/EY, tehty 23  päivänä  maaliskuuta 1998, yleissopimuksen tekemisestä teollisuusonnettomuuksien 
rajojen yli ulottuvista vaikutuksista (EYVL L 326, 3.12.1998, s. 1).

Neuvoston päätös 2000/706/EY, tehty 7  päivänä  marraskuuta 2000, Reinin suojelua koskevan yleissopimuksen tekemisestä 
yhteisön puolesta (EYVL L 289, 16.11.2000, s. 30).

Neuvoston päätös 2002/628/EY, tehty 25 päivänä kesäkuuta 2002, Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjan tekemisestä Euroo
pan yhteisön puolesta (EYVL L 201, 31.7.2002, s. 48).

Neuvoston päätös 2006/507/EY, tehty 14  päivänä  lokakuuta 2004, pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan Tukholman yleis
sopimuksen hyväksymisestä Euroopan yhteisön puolesta (EUVL L 209, 31.7.2006, s. 1).

Neuvoston päätös 2005/370/EY, tehty 17 päivänä helmikuuta 2005, tiedon saantia, yleisön osallistumisoikeutta päätöksente
koon sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeutta ympäristöasioissa koskevan yleissopimuksen tekemisestä Euroopan yhtei
sön puolesta (EUVL L 124, 17.5.2005, s. 1).

Neuvoston päätös 2006/61/EY, tehty 2 päivänä joulukuuta 2005, epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevista rekistereistä teh
dyn YK:n Euroopan talouskomission pöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (EUVL L 32, 4.2.2006, s. 54).

Neuvoston päätös 2006/871/EY, tehty 18 päivänä heinäkuuta 2005, Afrikan ja Euraasian muuttavien vesilintujen suojelemista 
koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (EUVL L 345, 8.12.2006, s. 24).

Neuvoston päätös 2006/730/EY, tehty 25  päivänä  syyskuuta 2006, kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia 
kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä tehdyn Rotterdamin yleissopimuksen 
hyväksymisestä Euroopan yhteisön puolesta (EUVL L 299, 28.10.2006, s. 23).

Neuvoston päätös 2011/731/EU, annettu 8 päivänä marraskuuta 2011, vuoden 2006 kansainvälisen trooppista puuta koske
van sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (EUVL L 294, 12.11.2011, s. 1).

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1986&mm=07&jj=04&type=L&nnn=181&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1993&mm=02&jj=16&type=L&nnn=039&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1993&mm=10&jj=28&type=L&nnn=267&pppp=0020&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1993&mm=12&jj=13&type=L&nnn=309&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=03&jj=16&type=L&nnn=073&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1992&mm=04&jj=24&type=C&nnn=104&pppp=0005&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:104:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1997&mm=12&jj=12&type=L&nnn=342&pppp=0018&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:083:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:326:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:289:0030:0030:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:201:0048:0048:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:209:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:124:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:032:0054:0054:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:345:0024:0024:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:299:0023:0023:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:294:0001:0001:FI:PDF


KOMISSIO
OSASTO 07 — YMPÄRISTÖ

LUKU 07 02 — YMPÄRISTÖPOLITIIKKA UNIONIN JA KANSAINVÄLISELLÄ TASOLLA (jatkoa)

II/374 FI Euroopan unionin virallinen lehti 20.2.2014

07 02 05  Euroopan kemikaalivirasto

07 02 05 01  Euroopan kemikaalivirasto – Biosidilainsäädäntöön liittyvät toimet

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

5 023 252 5 023 252 6 070 500 6 070 500 2 728 440,— 2 728 440,—

Selvitysosa

Entiset alamomentit 07 03 60 01 ja 07 03 60 02

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kemikaaliviraston henkilöstö- ja hallinto- ja toimintamenot biosidilainsäädännön täytän
töönpanoon liittyvistä toimista.

Kemikaaliviraston on ilmoitettava budjettivallan käyttäjälle toiminta- ja hallintomenojen välisistä määrärahasiirroista.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän alamomentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät aiheutuvat tulotaulukon momen
tille  6  3  0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja ne ovat varainhoitoasetuksen 21  artiklan  2  kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Ne otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pää
luokan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Kemikaaliviraston henkilöstötaulukko sisältyy tämän pääluokan liitteeseen ”Henkilöstö”.

Unionin rahoitusosuus vuodeksi 2014 on yhteensä 5 064 194 euroa. Talousarvioon otettuun 5 023 252 euron määrään lisä
tään ylijäämän palautuksesta saatava 40 942 euron määrä.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 528/2012, annettu 22 päivänä toukokuuta 2012, biosidivalmisteiden aset
tamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä (EUVL L 167, 27.6.2012, s. 1).

07 02 05 02  Euroopan kemikaalivirasto – Vaarallisten kemikaalien tuontia ja vientiä koskevaan lainsäädäntöön liittyvät toimet

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

1 285 735 1 285 735 1 561 500 1 561 500 1 455 600,— 1 455 600,—

Selvitysosa

Entiset alamomentit 07 03 70 01 ja 07 03 70 02

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston henkilöstö- ja hallintomenot (osastot 1 ja 2), jotka liittyvät vaarallisten kemikaa
lien vientiä ja tuontia koskevasta unionin lainsäädännöstä aiheutuviin toimiin (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 
(EY)  N:o  689/2008, annettu 17  päivänä  kesäkuuta 2008, vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista (EUVL  L  204, 
31.7.2008, s. 1) ja asetus (EU) N:o 649/2012).

Kemikaaliviraston on ilmoitettava budjettivallan käyttäjälle toiminta- ja hallintomenojen välisistä määrärahasiirroista.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:167:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:204:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:204:0001:0001:FI:PDF
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Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän alamomentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät aiheutuvat tulotaulukon momen
tille  6  3  0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja ne ovat varainhoitoasetuksen 21  artiklan  2  kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Ne otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pää
luokan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Kemikaaliviraston henkilöstötaulukko sisältyy tämän pääluokan liitteeseen ”Henkilöstö”.

Unionin rahoitusosuus vuodeksi 2014 on yhteensä 1 297 224 euroa. Talousarvioon otettuun 1 285 735 euron määrään lisä
tään ylijäämän palautuksesta saatava 11 489 euron määrä.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 649/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, vaarallisten kemikaalien 
viennistä ja tuonnista (EUVL L 201, 27.7.2012, s. 60).

07 02 06  Euroopan ympäristökeskus

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

35 365 929 35 365 929 35 797 397 35 797 397 41 689 562,79 41 689 562,79

Selvitysosa

Entiset alamomentit 07 03 09 01 ja 07 03 09 02

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston henkilöstö-, hallinto- ja toimintamenot.

Ympäristökeskuksen tehtävänä on toimittaa Euroopan tasolla objektiivisia, luotettavia ja vertailukelpoisia ympäristötietoja unio
nille ja jäsenvaltioille, jotta nämä voivat toteuttaa tarpeelliset toimenpiteet ympäristön suojelemiseksi ja tällaisten toimenpitei
den tulosten arvioimiseksi sekä yleisölle tiedottamiseksi.

Ympäristökeskuksen on ilmoitettava budjettivallan käyttäjälle toiminta- ja hallintomenojen välisistä määrärahasiirroista.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän momentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät aiheutuvat tulotaulukon momentille 6 3 0 
otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista, ja ne ovat varainhoitoasetuksen 21  artiklan  2  kohdan e–g alakohdan mukaisia 
käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Ne otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluokan 
menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Unionin ohjelmiin osallistuvien ehdokasmaiden ja tapauksen mukaan myös Länsi-Balkanin mahdollisten ehdokkaiden rahoi
tusosuuksista saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille 6 0 3 1, voidaan ottaa lisämäärärahoiksi varainhoitoase
tuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti.

Unionin ohjelmiin osallistuvan Sveitsin rahoitusosuudesta saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille 6 0 3 3, voi
daan ottaa lisämäärärahoiksi varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti.

Komission asetuksen (EY, Euratom)  N:o  2343/2002  16  artiklan mukaisesti palautetut määrät ovat (varainhoitoasetuksen 
21  artiklan  3  kohdan c alakohdan  mukaisia) käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, jotka otetaan yleisen tulotaulukon 
alamomentille 6 6 0 0.

Ympäristökeskuksen henkilöstötaulukko sisältyy tämän pääluokan liitteeseen ”Henkilöstö”.

Unionin rahoitusosuus vuodeksi 2014 on yhteensä 36 309 240 euroa. Talousarvioon otettuun 35 365 929 euron määrään lisä
tään ylijäämän palautuksesta saatava 943 311 euron määrä.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:201:0060:0060:FI:PDF
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Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 401/2009, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, Euroopan ympäristökes
kuksesta sekä ympäristöä koskevasta Euroopan tieto- ja seurantaverkostosta (EUVL L 126, 21.5.2009, s. 13).

07 02 51  Aiempien ympäristöohjelmien saattaminen päätökseen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— 206 603 663 325 541 000 229 167 261 321 014 700,73 212 121 336,76

Selvitysosa

Entiset momentit 07 02 02, 07 03 01, 07 03 03, 07 03 04, 07 03 06 ja 07 03 07

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta maksamatta olevat sitoumukset, jotka liittyvät aiempien LIFE-ohjelmien 
yleisiin tavoitteisiin tai sellaisiin toimiin, joita komissio on toteuttanut voimassa olevan lainsäädännön täytäntöönpanemiseksi, 
tietoisuuden lisäämiseksi ja muiden ympäristöä koskevaan yhteisön toimintaohjelmaan perustuvien yleisten toimien 
toteuttamiseksi.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän momentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Oikeusperusta

Komission institutionaalisista oikeuksista johtuvat tehtävät, sellaisina kuin niistä on määrätty Euroopan unionin toiminnasta teh
dyssä sopimuksessa ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksessa sekä säädetty unionin yleiseen talousarvioon 
sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 25  päivänä  loka
kuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, 
s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY)  N:o  1655/2000, annettu 17  päivänä  heinäkuuta 2000, ympäristöalan rahoi
tusvälineestä (LIFE) (EYVL L 192, 28.7.2000, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY)  N:o  2152/2003, annettu 17  päivänä  marraskuuta 2003, metsien ja ympäris
tövuorovaikutusten seurannasta yhteisössä (Forest Focus) (EUVL L 324, 11.12.2003, s. 1).

Neuvoston direktiivi 79/409/ETY, annettu 2  päivänä  huhtikuuta 1979, luonnonvaraisten lintujen suojelusta (EYVL  L  103, 
25.4.1979, s. 1).

Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1992, luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kas
viston suojelusta (EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o  1600/2002/EY, tehty 22  päivänä  heinäkuuta 2002, kuudennesta ympäristöä 
koskevasta yhteisön toimintaohjelmasta (EYVL L 242, 10.9.2002, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 614/2007, annettu 23 päivänä toukokuuta 2007, ympäristöalan rahoitus
välineestä (LIFE +) (EUVL L 149, 9.6.2007, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/147/EY, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, luonnonvaraisten lintujen 
suojelusta (EUVL L 20, 26.1.2010, s. 7)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:126:0013:0013:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:192:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:324:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1979&mm=04&jj=25&type=L&nnn=103&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1979&mm=04&jj=25&type=L&nnn=103&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1992&mm=07&jj=22&type=L&nnn=206&pppp=0007&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:242:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:149:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0007:FI:PDF
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07 02 77  Pilottihankkeet ja valmistelutoimet

07 02 77 01  Pilottihanke – Mustanmeren alueen ympäristön seuranta ja yhteinen eurooppalainen puiteohjelma Mustanmeren alueen kehit
tämistä varten

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— p.m. — p.m. 0,— 0,—

Selvitysosa

Entinen momentti 07 02 03

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

07 02 77 02  Valmistelutoimi – Mustanmeren alueen ympäristön seuranta ja yhteinen eurooppalainen puiteohjelma Mustanmeren alueen 
kehittämistä varten

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— 112 500 — 150 000 0,— 693 943,—

Selvitysosa

Entinen momentti 07 02 04

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta valmistelutoimen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

07 02 77 03  Valmistelutoimi – Euroopan arktisen alueen kehitystä koskeva strateginen ympäristövaikutusten arviointi

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 375 000 p.m. 500 000 998 360,— 0,—

Selvitysosa

Entinen momentti 07 02 05

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta valmistelutoimen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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Tämä valmistelutoimi koskee Euroopan arktisen alueen kehitystä koskevaa strategista ympäristövaikutusten arviointia. Valmis
telutoimen tarkoituksena on lisätä yleistä tietoisuutta arktisesta alueesta ja sen muuttuvasta poliittisesta ja taloudellisesta tilan
teesta ja ympäristömaisemasta sekä unionin toimien vaikutuksesta. Sen tarkoituksena on myös lisätä yleistä tietoisuutta 
vaikutustenarvioinneista, niiden merkityksestä keinona ja kanavana koota yhteen tietoja päätöksentekijöitä ja poliitikkoja var
ten sekä niihin liittyvistä oikeudellisista menettelyistä.

Euroopan arktisen alueen kehitystä koskeva strateginen ympäristövaikutusten arviointi toteutetaan verkostohankkeena unio
nissa ja sen ulkopuolella sijaitsevien arktisen alueen tärkeimpien tiedotus- ja tutkimuskeskusten ja yliopistojen johdolla; näin 
luodaan yhdysside, joka helpottaa tietojenvaihtoa unionin toimielinten ja arktisen alueen sidosryhmien välillä ja lisää yhteyksiä 
unionin ja kansalaisyhteiskunnan välillä. Lisäksi se helpottaa vuoropuhelua unionissa, edistää Agenda 21:tä ja tuo mukaan unio
nin näkökulman ja panoksen sekä nivoutuu tiiviisti Arktisen neuvoston arviointitoimiin, sellaisina kuin niistä sovittiin Arktisen 
neuvoston ministerikokouksessa toukokuussa 2011.

Valmistelutoimi myös edistää Euroopan unionin arktisen tiedotuskeskuksen perustamista komission 20 päivänä marraskuuta 
2008 antaman tiedonannon ”Euroopan unioni ja arktinen alue” (KOM(2008) 763 lopullinen) sekä Euroopan parlamentin poh
joisimpien alueiden kestävästä EU-politiikasta 20  päivänä  tammikuuta 2011 antaman päätöslauselman (EUVL  C  136  E, 
11.5.2012, s. 71) mukaisesti.

Neuvosto ilmoitti tukevansa strategisten vaikutustenarviointien laajempaa käyttöä 8 päivänä  joulukuuta 2009 annetuissa ark
tista aluetta koskevissa päätelmissään.

Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

07 02 77 04  Valmistelutoimi – Yhdenmukaistettua unionin metsätietoa koskeva tuleva oikeusperusta

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— 120 000 p.m. 250 000 1 000 000,— 0,—

Selvitysosa

Entinen momentti 07 03 12

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta valmistelutoimen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Valmistelutoimella edistetään unionin tason järjestelmän ylläpitoa sekä vertailukelpoisen ja yhdenmukaistetun metsätiedon 
keräämistä. Tarkoituksena on, että tietoa voidaan käyttää perustana metsiä koskevan toimintapolitiikan kannalta olennaisen tie
don tuottamiselle unionissa, mikä on tarpeen kansainvälisten velvoitteiden ja metsänhoitoa koskevan toimintasuunnitelman 
(KOM(2006) 302 lopullinen) avaintoimessa 8 vahvistettujen edellytysten nojalla, kun valmistellaan tulevaa asetusta yhdenmu
kaistetusta unionin metsätiedosta.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:136E:0071:0071:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:136E:0071:0071:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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Valmistelutoimessa kerätään erityisesti määrällistä ja laadullista metsätietoa, joka liittyy ilmastonmuutokseen, ilman pilaantu
miseen, luonnon monimuotoisuuteen ja metsien tilaan, mukaan lukien maaperän tila ja hiilen sitoutuminen. Perustana käyte
tään olemassa olevia ylikansallisesti yhdenmukaistettuja seurantametodeja ja -vaatimuksia, kohteeksi otetaan mieluiten laaja-
alaisia ja intensiiviseurantaan kuuluvia koealoja ja tietosarjojen jatkuvuus varmistetaan mahdollisuuksien mukaan. Toimen 
tavoitteena on kerätä edustavaa metsätietoa kaikkialta unionista.

Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

07 02 77 05  Pilottihanke – Ennalta ehkäisevien toimien kehittäminen Euroopan aavikoitumisen pysäyttämiseksi

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— p.m. — p.m. 0,— 543 114,59

Selvitysosa

Entinen momentti 07 03 16

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määriteltynä unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvos
ton asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neu
voston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

07 02 77 06  Valmistelutoimi – Karpaattien altaan ilmasto

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— 700 000 — 1 200 000 0,— 967 292,80

Selvitysosa

Entinen momentti 07 03 17

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta valmistelutoimen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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07 02 77 07  Pilottihanke – Muuhun kuin ammattikalastukseen tarkoitettujen, käytöstä poistettujen alusten hyödyntäminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— p.m. — p.m. 0,— 119 648,—

Selvitysosa

Entinen momentti 07 03 18

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

07 02 77 08  Pilottihanke – Suurten laskuttamattomien vesimäärien kaupungeille aiheuttamat taloudelliset menetykset

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— p.m. — 390 000 0,— 571 500,—

Selvitysosa

Entinen momentti 07 03 19

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määriteltynä unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvos
ton asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neu
voston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

07 02 77 09  Pilottihanke – Vähähiilisten maatalouskäytäntöjen sertifiointi

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— 95 000 — 370 000 0,— 291 191,20

Selvitysosa

Entinen momentti 07 03 21

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määriteltynä unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvos
ton asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neu
voston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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07 02 77 10  Pilottihanke – Tuoksukkien ja siitepölyallergioiden leviämisen hillitsemiskeinoja koskeva monitahoinen tutkimus

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— 150 000 — p.m. 0,— 681 480,10

Selvitysosa

Entinen momentti 07 03 22

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määriteltynä unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvos
ton asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neu
voston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

07 02 77 11  Pilottihanke – Alumiinisten juomatölkkien eurooppalainen palautusjärjestelmä

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— p.m. — p.m. 0,— 104 790,90

Selvitysosa

Entinen momentti 07 03 24

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määriteltynä unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvos
ton asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neu
voston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

07 02 77 12  Pilottihanke – Aineistokatsaus ilmastonmuutoksen mahdollisiin vaikutuksiin juomaveden suojelualueisiin unionissa ja ensisi
jaisten juomavesivarantojen yksilöinti

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— p.m. — 185 000 0,— 271 157,40

Selvitysosa

Entinen momentti 07 03 26

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määriteltynä unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvos
ton asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neu
voston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

07 02 77 13  Valmistelutoimi – Biologista monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluja unionin syrjäisimmillä sekä merentakaisilla alueilla kos
keva vapaaehtoinen malli (BEST-malli)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— 1 000 000 2 000 000 2 000 000 1 982 090,— 1 923 874,50

Selvitysosa

Entinen momentti 07 03 27

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta valmistelutoimen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

07 02 77 14  Pilottihanke – Muovin kierrätyksen eri vaiheet ja niiden vaikutus meriympäristöön

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— p.m. — 325 000 0,— 320 796,—

Selvitysosa

Entinen momentti 07 03 28

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määriteltynä unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvos
ton asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neu
voston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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07 02 77 15  Valmistelutoimi – Ennalta ehkäisevien toimien kehittäminen Euroopan aavikoitumisen pysäyttämiseksi

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— 400 000 p.m. 800 000 1 000 000,— 669 856,60

Selvitysosa

Entinen momentti 07 03 29

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta valmistelutoimen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määriteltynä unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

07 02 77 16  Pilottihanke – Ilmakehän sadanta – Makean veden suojelu ja tehokas käyttö

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— 1 050 000 p.m. 375 000 1 500 000,— 0,—

Selvitysosa

Entinen momentti 07 03 30

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määriteltynä unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvos
ton asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neu
voston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

07 02 77 17  Pilottihanke – Vertaileva tutkimus paineista ja toimista unionin tärkeimpien vesipiirien hoitosuunnitelmissa

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— p.m. — 600 000 0,— 1 039 141,60

Selvitysosa

Entinen momentti 07 03 31

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

07 02 77 18  Pilottihanke – Hiilineutraalin asumisen pitkän aikavälin vaikutus jätevesijärjestelmiin

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— — p.m. p.m. 0,— 0,—

Selvitysosa

Entinen momentti 07 03 32

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

07 02 77 19  Pilottihanke – Merten roskien talteenotto

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— 300 000 p.m. 250 000 949 675,— 0,—

Selvitysosa

Entinen momentti 07 03 33

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF


KOMISSIO
OSASTO 07 — YMPÄRISTÖ

LUKU 07 02 — YMPÄRISTÖPOLITIIKKA UNIONIN JA KANSAINVÄLISELLÄ TASOLLA (jatkoa)

07 02 77 (jatkoa)

20.2.2014 FI Euroopan unionin virallinen lehti II/385

07 02 77 20  Pilottihanke – Veden saatavuus ja käyttö ja sen käytön kestävyys ydinenergian ja fossiilisen energian tuotannossa

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— 375 000 p.m. 125 000 500 000,— 0,—

Selvitysosa

Entinen momentti 07 03 34

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määriteltynä unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvos
ton asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neu
voston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

07 02 77 21  Pilottihanke – Uusi tietämys merialueilla tapahtuvan ihmisen toiminnan yhdennetystä hallinnasta

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— 600 000 p.m. 500 000 2 000 000,— 0,—

Selvitysosa

Entinen momentti 07 03 35

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

07 02 77 22  Pilottihanke – Biologisen monimuotoisuuden suojelu palkitsemalla ympäristön kannalta myönteiset saavutukset tuloslähtöisesti

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

500 000 750 000 2 000 000 1 000 000

Selvitysosa

Entinen momentti 07 03 36

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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07 02 77 23  Pilottihanke – Poikittainen tiedottaminen ympäristöön liittyvistä unionin toimintalinjoista: pilottihanke unionin kansalaisten 
ympäristötietoisuuden lisäämiseksi audiovisuaalisin keinoin (elokuvien avulla)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 375 000 1 500 000 750 000

Selvitysosa

Entinen momentti 07 03 37

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Pilottihankkeen tarkoituksena on lisätä yleisön tietoisuutta kestävästä kehityksestä, unionin biologisesta monimuotoisuudesta, 
luonnosta ja ympäristönsuojelusta yleiseurooppalaisen tiedotusaloitteen avulla. Tavoite voitaisiin saavuttaa tuottamalla tiettyjä 
teemoja käsitteleviä elokuvia, jotka tarjoavat kansalaisille lisää tietoa ympäristönmuutoksesta ja inhimillisen toiminnan vaiku
tuksesta siihen ja kannustavat lisäämään keskustelua biologisesta monimuotoisuudesta Euroopan tasolla.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

07 02 77 24  Pilottihanke – Resurssitehokkuus käytännössä – mineraalikiertojen sulkeminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— 700 000 p.m. 250 000 1 000 000,— 0,—

Selvitysosa

Entinen momentti 07 03 72

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määriteltynä unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvos
ton asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neu
voston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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07 02 77 25  Valmistelutoimi – Rannikkoalueiden integroitu viestintä- ja riskienhallintajärjestelmä

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— p.m. — p.m. 0,— 398 056,—

Selvitysosa

Entinen momentti 07 03 13

Määräraha on tarkoitettu kattamaan valmistelutoimessa edellisiltä vuosilta maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määriteltynä unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

07 02 77 26  Pilottihanke – Kaakkois-Euroopan aluekeskuksen perustaminen sähkö- ja elektroniikkaromun pitkälle vietyä kierrätystä varten

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

750 000 375 000

Selvitysosa

Pilottihankkeen tarkoituksena on lisätä sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätystä Balkanin alueella. Siinä korostetaan tarvetta 
kehittää ympäristöystävällistä infrastruktuuria, joka myös tarjoaa taloudellisia ja sosiaalisia etuja paikallistalouksille. Nämä edut 
voivat hyödyttää paikallisyhteisöjä sitä kautta, että luodaan työpaikkoja kestävämmällä tavalla, ja teollisuutta sitä kautta, että kier
rätyskeskus parantaa raaka-aineiden saantia alueella ja EU:ssa. Hanke on edistysaskel alueellisen yhteenkuuluvuuden ja yhteis
työn lujittamisessa Balkanin alueella sekä merkittävä uusioraaka-aineiden lähde EU:n teollisuudelle, ja se edistää näin EU:n pitkän 
aikavälin tavoitetta eli pyrkimystä parantaa sen raaka-aineiden resurssitehokasta käyttöä, lisätä sen riippumattomuutta joiden
kin raaka-aineiden tuonnista kolmansista maista sekä siirtyä kierrätystalouteen.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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07 02 77 27  Pilottihanke – Sekajätteen resurssitehokas käyttö

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

500 000 250 000

Selvitysosa

Sekajäte: erittäin tärkeä resurssi Euroopassa

Jätteen kierrätys on tärkeä osa resurssitehokkuusstrategiaa. Korkealaatuista kierrätystä harjoitetaan Euroopassa kuitenkin rajal
lisesti ja se on pitkälle kehittynyttä vain muutamassa jäsenvaltiossa, joten tällä hetkellä valtava hyödynnettävissä olevien luon
nonvarojen potentiaali jää käyttämättä. Euroopassa keskitytään voimakkaasti kiinteään yhdyskuntajätteeseen, vaikka se 
muodostaa vain murto-osan kaikesta käytettävissä olevasta jätteestä. Kuiva sekajäte, kuten tavaranjakelussa syntyvä kulutusjäte 
ja teollisuusjäte, kookas kotitalousjäte sekä rakennus- ja purkujäte, sisältää paljon enemmän raaka-aineita, jotka on vieläpä hel
pompi erottaa siitä kuin (märästä) kiinteästä yhdyskuntajätteestä. Tällaisista jätteistä rakennus- ja purkujäte on hyvin merkittävä 
määränsä vuoksi (kolmannes kaikesta EU:n jätteestä koostuu siitä) sekä sen vuoksi, että sen kierrätysasteeksi on jätehuollon pui
tedirektiivissä tällä hetkellä asetettu 70 prosenttia.

Paljon kierrättävien maiden kokemusten perusteella voidaan todeta, että rakennus- ja purkujätteen kierrätyksen (ja itse asiassa 
kaikenlaisen jätteen kierrätyksen) kehitys seuraa tietynlaista ”yleistä” mallia. Näin ollen voidaan määrittää yleiset kierrätysme
kanismit ja kuvata parhaat käytännöt. Niille jäsenvaltioille, joissa kierrätys on vielä alkuasteella, olisi tarjottava malleja ja ohjeita, 
jotka perustuvat joidenkin jäsenvaltioiden noin 30 vuoden kierrätyskokemukseen. Kierrätystä on tarpeen edistää Euroopassa siir
tämällä tietämystä ja asiantuntemusta.

Kierrätyksen tärkeitä osatekijöitä ovat muun muassa hyvä jätevirtojen valvonta ja laadunvarmistus. Kierrätysteollisuus ja viran
omaiset ovat joissakin jäsenvaltioissa kehittäneet tätä varten välineitä, esimerkiksi Tracemat-nimisen järjestelmän raaka-aineiden 
jäljittämiseen sekä laadunvarmistusjärjestelmiä, jotka kattavat muun muassa ympäristötestauksen ja -sertifioinnin.

Kuivan sekajätteen kierrätystä on kehitettävä. Arvokkaat raaka-aineet, kuten puu ja muovi, voidaan ottaa talteen ja käsitellä niin, 
että ne voidaan ottaa uuteen käyttöön. Kiinteää yhdyskuntajätettä voitaisiin myös käsitellä kierrätyslaitoksissa, jos kuiva jätejae 
erotellaan syntypaikalla. Tällaisen lajittelukapasiteetin kehittäminen on jäsenvaltioille yksi vaihtoehto, jonka avulla voidaan löy
tää sopiva tasapaino kierrätyksen ja jätteenpolton välillä.

Tavoite:

Tämän pilottihankkeen tavoitteena on lisätä kierrätystä jäsenvaltioissa ja erityisesti rakennus- ja purkujätteen ja tähän liittyen 
kuivan sekajätteen kierrätystä toteuttamalla tehokas tietämyksen ja asiantuntemuksen siirto. Sillä myös autetaan jäsenvaltioita 
saavuttamaan jätehuollon puitedirektiivissä asetetut tavoitteet. Onnistumisen kannalta on tärkeää, että mukaan otetaan myös 
kierrätysteollisuus. Sen asiantuntijat ovat tunnetusti parhaita tällaisen asiantuntemuksen ja tietämyksen välittäjiä. Erityisesti hank
keella pyritään aloittamaan asianmukaiselta pohjalta rakennus- ja purkujätteen kierrätys kolmessa jäsenvaltiossa (tai niiden kol
mella alueella). Aiempaa kokemusta käytetään esimerkkinä jäsenvaltioille, joissa tämäntyyppinen kierrätys ei ole päässyt 
vauhtiin. Muun kuivan sekajätteen kohdalla analysoidaan myönteisiä esimerkkitapauksia ja kehitetään muita jäsenvaltioita var
ten malleja siitä, miten päästään vastaavaan tulokseen. Yhdessä jäsenvaltiossa tai sen alueella aloitetaan tällainen kierrätys.
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Hankkeen keskeisenä tavoitteena on demonstroida rakennus- ja purkujätteen kierrätyksen ensimmäisten vaiheiden onnistunut 
toteuttaminen tarkoitukseen valituilla alueilla Euroopassa. Jotta tähän päästäisiin, näiden alueiden sidosryhmien on hyväksyt
tävä toteutussuunnitelma. Suunnitelmassa kuvataan tavoitteet, jotka on tarkoitus saavuttaa, sekä toteutettavat toimet. Nämä toi
met ilmentävät suurimmalta osin paljon kierrättävien jäsenvaltioiden kokemusten perusteella kehitettyjä parhaita käytäntöjä. 
Sidosryhmät hyväksyvät toimet ja kullekin toimelle nimetään osapuolet. Keskeisiä tekijöitä ovat jätteen luotettava jäljittäminen 
ja kierrätystuotteiden laadunvalvonta.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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TOIMINNOT ILMAN BUDJETTIKOHTAA
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— TOIMINTASTRATEGIA JA KOORDINOINTI YMPÄRISTÖASIOIDEN PÄÄOSASTOLLE
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Yhteenveto määrärahoista (2014 ja 2013) sekä toteutuksesta (2012)

Osasto
Luku Nimike

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitou-
mukset Maksut Maksusitou-

mukset Maksut Maksusitou-
mukset Maksut

08 01 HALLINTOMENOT TUTKI
MUKSEN JA INNOVOINNIN 
TOIMINTALOHKOSSA 319 266 491 319 266 491 289 722 798 289 722 798 309 201 709,97 309 201 709,97

08 02 HORISONTTI 2020 – TUT
KIMUS 5 034 148 618 3 129 233 075 5 590 109 565 4 358 934 852 5 419 381 120,56 4 512 234 840,33

08 03 EURATOM-OHJELMA – 
EPÄSUORAT TOIMET 140 512 000 102 676 396 128 249 670 134 574 667 180 727 493,27 162 037 581,74

08 04 ITER-OHJELMA 720 917 805 556 101 060 904 900 000 245 002 495 1 136 844 160,99 291 183 690,99

08 05 HIILI- JA TERÄSTUTKIMUS
RAHASTON TUTKIMUS
OHJELMA p.m. p.m. p.m. p.m. 55 710 212,07 58 428 955,95

Osasto 08 – Yhteensä 6 214 844 914 4 107 277 022 6 912 982 033 5 028 234 812 7 101 864 696,86 5 333 086 778,98

Selvitysosa

Tätä selvitysosaa sovelletaan kaikkiin tämän osaston budjettikohtiin.

Tähän osastoon kuuluvilla tutkimus- ja innovointitoimilla edistetään kolmea tärkeintä tutkimusalan ohjelmaa eli Horisontti 2020 -ohjelmaa, 
Euratom-ohjelmaa ja ITER-lisäohjelmaa. Se kattaa myös teräs- ja hiilialan tutkimusrahaston tutkimusohjelmat.

Seitsemännen puiteohjelman toteutuksella pyritään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 179 artiklan mukaisiin yleisiin tavoittei
siin ja edesautetaan eurooppalaisen tutkimusalueen varaan rakentuvan osaamisyhteiskunnan aikaansaamista, eli tuetaan kaikenlaajuista valtioiden 
rajat ylittävää yhteistyötä koko unionin alueella, lisätään tietämyksen eturintamassa harjoitettavan tutkimuksen dynamiikkaa, luovuutta ja huip
puosaamista, lisätään sekä määrällisesti että laadullisesti Euroopan inhimillisiä voimavaroja tutkimuksen ja teknologian alalla sekä tehostetaan 
tutkimus- ja innovointivalmiuksia kaikkialla Euroopassa ja huolehditaan niiden parhaasta mahdollisesta käytöstä.

Erityistä huomiota kiinnitetään tarpeeseen tehostaa toimia naisten aseman vahvistamiseksi ja naisten määrän lisäämiseksi tieteessä ja tutkimuksessa.

Momenteille ja alamomenteille otetaan myös kustannukset seuraavista: kokoukset, konferenssit, työpajat ja kollokviot, jotka komissio järjestää 
korkealla tieteellisellä tai teknologisella tasolla ja joista on Euroopalle erityistä etua; korkean tason tieteelliset ja teknologiset analyysit ja arvioinnit, 
joiden tarkoituksena on kartoittaa unionin toimintaan muun muassa eurooppalaisen tutkimusalueen toteuttamisen yhteydessä soveltuvia uusia 
tutkimusaloja; tutkimusohjelmien seuranta ja niiden tulosten levittäminen, mukaan luettuina edellisten tutkimuspuiteohjelmien toimien tulokset.

Lisäksi määrärahat kattavat hallintomenot, joihin sisältyvät henkilöstösääntöjen alaisesta henkilöstöstä aiheutuvat menot, muut henkilöstömenot, 
tiedotus- ja julkaisumenot, hallinnolliset ja tekniset toimintamenot sekä eräät muut sisäiseen infrastruktuuriin liittyvät menot, jotka ovat erotta
maton osa toimea, mukaan luettuina toimet ja aloitteet, jotka ovat tarpeellisia unionin tutkimusta, teknologian kehittämistä ja demonstrointia kos
kevan strategian valmistelun ja seurannan kannalta.

Euroopan atomienergiayhteisön ja Sveitsin välisistä yhteistyösopimuksista tai monenvälisestä Euroopan fuusiokehityssopimuksesta johtuvat tulot 
otetaan tulotaulukon alamomenteille 6 0 1 1 ja 6 0 1 2, joilta ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti.

Kolmannet maat tai kolmansien maiden tutkimuslaitokset voivat osallistua tiettyihin Euroopan tason yhteistyöhankkeisiin tieteellisen ja teknisen 
tutkimuksen alalla. Niiden rahoitusosuus otetaan tulotaulukon alamomenteille 6 0 1 3 ja 6 0 1 5, joilta se voidaan ottaa lisämäärärahoiksi varain
hoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti.
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Euroopan tason yhteistyöhön tieteellisen ja teknisen tutkimuksen alalla osallistuvilta valtioilta saatavat tulot otetaan tulotaulukon alamomen
tille 6 0 1 6, jolta ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti.

Unionin ohjelmiin osallistuvien ehdokasmaiden ja tapauksen mukaan myös Länsi-Balkanin mahdollisten ehdokkaiden rahoitusosuuksista saata
vat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille 6 0 3 1, voidaan ottaa lisämäärärahoiksi varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g ala
kohdan mukaisesti.

Unionin toimiin osallistuvien ulkopuolisten elinten rahoitusosuudesta saatavat tulot otetaan tulotaulukon alamomentille 6 0 3 3, jolta ne voidaan 
ottaa lisämäärärahoiksi varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti.

Lisämäärärahat otetaan momentille 02 50 01 ja alamomenteille 08 03 50 01 ja 08 04 50 01.

Tämän osaston hallintomäärärahat annetaan momentilta 08 01 05.
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LUKU  08 01  —  HALLINTOMENOT TUTKIMUKSEN JA INNOVOINNIN TOIMINTALOHKOSSA

Momenttien 1, 2, 3 ja 5 yksityiskohtaiset tiedot esitetään luvussa XX 01

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
2012/2014

08 01 HALLINTOMENOT TUTKIMUKSEN 
JA INNOVOINNIN TOIMINTALOH
KOSSA

08 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimi
henkilöihin liittyvät menot tutki
muksen ja innovoinnin 
toimintalohkossa 5.2 8 393 529 8 879 594 9 204 833,81 109,67

08 01 02 Ulkopuolinen henkilöstö ja muut 
hallintomenot tutkimuksen ja inno
voinnin toimintalohkossa

08 01 02 01 Ulkopuolinen henkilöstö 5.2 278 259 265 716 73 680,16 26,48

08 01 02 11 Muut hallintomenot 5.2 383 826 394 554 398 047,46 103,71

Momentti 08 01 02 – Välisumma 662 085 660 270 471 727,62 71,25

08 01 03 Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden 
ja -palvelujen menot tutkimuksen ja 
innovoinnin toimintalohkossa 5.2 543 304 561 934 675 416,34 124,32

08 01 05 Tutkimuksen ja innovoinnin 
toimintalohkoon kuuluvien 
tutkimus- ja innovointiohjelmien 
tukimenot

08 01 05 01 Tutkimus- ja innovointiohjelmaa
”Horisontti 2020” toteuttaviin 
virkamiehiin ja väliaikaisiin 
toimihenkilöihin liittyvät menot 1.1 106 740 801 104 931 116 108 908 921,10 102,03

08 01 05 02 Tutkimus- ja innovointiohjelmia – 
Horisontti 2020 – toimeenpaneva 
ulkoinen henkilöstö 1.1 24 484 000 25 222 000 25 626 133,45 104,66

08 01 05 03 Tutkimus- ja innovointiohjelman
”Horisontti 2020” muut 
hallintomenot 1.1 37 628 811 34 793 098 46 524 948,15 123,64

08 01 05 11 Tutkimus- ja innovointiohjelmaa
”Euratom-ohjelma” toteuttaviin 
virkamiehiin ja väliaikaisiin 
toimihenkilöihin liittyvät menot 1.1 11 607 000 10 841 905 11 252 907,46 96,95

08 01 05 12 Tutkimus- ja innovointiohjelmaa
”Euratom-ohjelma” toteuttava 
ulkoinen henkilöstö 1.1 932 000 932 000 946 933,49 101,60

08 01 05 13 Tutkimus- ja innovointiohjelman
”Euratom-ohjelma” muut 
hallintomenot 1.1 4 413 000 3 150 160 4 212 359,13 95,45
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Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
2012/2014
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08 01 05 21 Tutkimus- ja innovointiohjelmaa
”ITER-ohjelma” toteuttaviin virkamie
hiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin 
liittyvät menot 1.1 5 128 000 4 789 979 4 971 561,44 96,95

08 01 05 22 Tutkimus- ja innovointiohjelmaa
”ITER-ohjelma” toteuttava ulkoinen 
henkilöstö 1.1 133 000 133 000 135 131,06 101,60

08 01 05 23 Tutkimus- ja innovointiohjelman
”ITER-ohjelma” muut hallintomenot 1.1 1 846 000 1 317 742 1 762 070,01 95,45

Momentti 08 01 05 – Välisumma 192 912 612 186 111 000 204 340 965,29 105,92

08 01 06 Toimeenpanovirastot

08 01 06 01 Euroopan tutkimusneuvoston 
toimeenpanovirasto – ”Horisontti 
2020” -ohjelman rahoitusosuus 1.1 39 415 000 39 000 000 38 700 000,— 98,19

08 01 06 02 Tutkimuksen toimeenpanovirasto –
”Horisontti 2020” -ohjelman 
rahoitusosuus 1.1 56 369 001 45 385 000 46 348 974,91 82,22

08 01 06 03 Pienistä ja keskisuurista yrityksistä 
vastaava toimeenpanovirasto –
”Horisontti 2020” -ohjelman 
rahoitusosuus 1.1 19 055 000 9 125 000 9 459 792,— 49,64

08 01 06 04 Innovoinnin ja verkkojen 
toimeenpanovirasto – ”Horisontti 
2020” -ohjelman rahoitusosuus 1.1 1 915 960 —

Momentti 08 01 06 – Välisumma 116 754 961 93 510 000 94 508 766,91 80,95

Luku 08 01 – Yhteensä 319 266 491 289 722 798 309 201 709,97 96,85

08 01 01  Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot tutkimuksen ja innovoinnin toimintalohkossa

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

8 393 529 8 879 594 9 204 833,81

08 01 02  Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot tutkimuksen ja innovoinnin toimintalohkossa

08 01 02 01  Ulkopuolinen henkilöstö

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

278 259 265 716 73 680,16
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08 01 02 11  Muut hallintomenot

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

383 826 394 554 398 047,46

08 01 03  Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot tutkimuksen ja innovoinnin toimintalohkossa

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

543 304 561 934 675 416,34

08 01 05  Tutkimuksen ja innovoinnin toimintalohkoon kuuluvien tutkimus- ja innovointiohjelmien tukimenot

08 01 05 01  Tutkimus- ja innovointiohjelmaa ”Horisontti 2020” toteuttaviin virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

106 740 801 104 931 116 108 908 921,10

Selvitysosa

Entinen alamomentti 08 01 05 01 (osittain)

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa ”Horisontti 2020” toteuttavista virka
miehistä ja väliaikaisista toimihenkilöistä, jotka hoitavat hyväksyttyyn henkilöstötaulukkoon sisältyviä virkoja tai toimia ja osal
listuvat muun kuin ydinalan ohjelmiin kuuluvien epäsuorien toimien toteuttamiseen, mukaan lukien unionin edustustoihin 
sijoitettu henkilöstö.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän alamomentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Oikeusperusta

Ks. luku 08 02.

08 01 05 02  Tutkimus- ja innovointiohjelmia – Horisontti 2020 – toimeenpaneva ulkoinen henkilöstö

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

24 484 000 25 222 000 25 626 133,45

Selvitysosa

Entinen alamomentti 08 01 05 02 (osittain)

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa ”Horisontti 2020” toteuttavasta ulko
puolisesta henkilöstöstä, joka osallistuu muun kuin ydinalan ohjelmiin kuuluvien epäsuorien toimien toteuttamiseen, mukaan 
lukien unionin edustustoihin sijoitettu ulkopuolinen henkilöstö.
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Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän alamomentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Oikeusperusta

Ks. luku 08 02.

08 01 05 03  Tutkimus- ja innovointiohjelman ”Horisontti 2020” muut hallintomenot

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

37 628 811 34 793 098 46 524 948,15

Selvitysosa

Entinen alamomentti 08 01 05 03 (osittain)

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut hallintomenot tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 2020” kai
kessa epäsuoriin toimiin liittyvässä hallinnoinnissa muun kuin ydinalan ohjelmien yhteydessä, mukaan lukien unionin edustus
toihin sijoitetusta henkilöstöstä aiheutuvat muut hallintomenot.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan myös sellaiset selvityksistä ja asiantuntijakokouksista aiheutuvat menot sekä tiedotus- ja 
julkaisumenot, jotka liittyvät suoraan tämän alamomentin kattaman ohjelman tai sen kattamien toimien tavoitteiden saavutta
miseen, sekä mahdolliset muut menot teknisestä ja hallinnollisesta avusta, johon ei liity julkishallinnon tehtäviä ja jonka komis
sio on ulkoistanut erillisin palvelusopimuksin.

Se on tarkoitettu kattamaan myös menot teknisestä ja hallinnollisesta avusta, joka liittyy ohjelman tai hankkeiden määrittelyyn, 
valmisteluun, hallintoon, seurantaan, tarkastukseen ja valvontaan, kuten konferensseihin, työpajoihin, seminaareihin, tietotek
nisten järjestelmien kehittämiseen ja ylläpitoon, virkamatkoihin, koulutukseen ja edustamiseen liittyvät menot.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän alamomentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Oikeusperusta

Ks. luku 08 02.

08 01 05 11  Tutkimus- ja innovointiohjelmaa ”Euratom-ohjelma” toteuttaviin virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

11 607 000 10 841 905 11 252 907,46

Selvitysosa

Entinen alamomentti 08 01 05 01 (osittain)
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Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot tutkimus- ja innovointiohjelmaa ”Euratom-ohjelma” toteuttavista virkamiehistä ja 
väliaikaisista toimihenkilöistä, jotka hoitavat hyväksyttyyn henkilöstötaulukkoon sisältyviä virkoja tai toimia ja osallistuvat ydin
alan ohjelmiin kuuluvien epäsuorien toimien toteuttamiseen, mukaan lukien unionin edustustoihin sijoitettu henkilöstö.

Oikeusperusta

Ks. luku 08 03.

08 01 05 12  Tutkimus- ja innovointiohjelmaa ”Euratom-ohjelma” toteuttava ulkoinen henkilöstö

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

932 000 932 000 946 933,49

Selvitysosa

Entinen alamomentti 08 01 05 02 (osittain)

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot tutkimus- ja innovointiohjelmaa ”Euratom-ohjelma” toteuttavasta ulkopuolisesta 
henkilöstöstä, joka osallistuu ydinalan ohjelmiin kuuluvien epäsuorien toimien toteuttamiseen, mukaan lukien unionin edus
tustoihin sijoitettu ulkopuolinen henkilöstö.

Oikeusperusta

Ks. luku 08 03.

08 01 05 13  Tutkimus- ja innovointiohjelman ”Euratom-ohjelma” muut hallintomenot

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

4 413 000 3 150 160 4 212 359,13

Selvitysosa

Entinen alamomentti 08 01 05 03 (osittain)

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut hallintomenot tutkimus- ja innovointiohjelman ”Euratom-ohjelma” kaikessa epäsuo
riin toimiin liittyvässä hallinnoinnissa ydinalan ohjelmien yhteydessä, mukaan lukien unionin edustustoihin sijoitetusta henki
löstöstä aiheutuvat muut hallintomenot.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan myös sellaiset selvityksistä ja asiantuntijakokouksista aiheutuvat menot sekä tiedotus- ja 
julkaisumenot, jotka liittyvät suoraan tämän alamomentin kattaman ohjelman tai sen kattamien toimien tavoitteiden saavutta
miseen, sekä mahdolliset muut menot teknisestä ja hallinnollisesta avusta, johon ei liity julkishallinnon tehtäviä ja jonka komis
sio on ulkoistanut erillisin palvelusopimuksin.

Se on tarkoitettu kattamaan myös menot teknisestä ja hallinnollisesta avusta, joka liittyy ohjelman tai hankkeiden määrittelyyn, 
valmisteluun, hallintoon, seurantaan, tarkastukseen ja valvontaan, kuten konferensseihin, työpajoihin, seminaareihin, tietotek
nisten järjestelmien kehittämiseen ja ylläpitoon, virkamatkoihin, koulutukseen ja edustamiseen liittyvät menot.

Oikeusperusta

Ks. luku 08 03.
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08 01 05 21  Tutkimus- ja innovointiohjelmaa ”ITER-ohjelma” toteuttaviin virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

5 128 000 4 789 979 4 971 561,44

Selvitysosa

Entinen alamomentti 08 01 05 01 (osittain)

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot tutkimus- ja innovointiohjelmaa ”ITER-ohjelma” toteuttavista virkamiehistä ja väli
aikaisista toimihenkilöistä, jotka hoitavat hyväksyttyyn henkilöstötaulukkoon sisältyviä virkoja tai toimia ja osallistuvat ydin
alan ja muun kuin ydinalan ohjelmiin kuuluvien epäsuorien toimien toteuttamiseen, mukaan lukien unionin edustustoihin 
sijoitettu henkilöstö.

Oikeusperusta

Ks. luku 08 04.

08 01 05 22  Tutkimus- ja innovointiohjelmaa ”ITER-ohjelma” toteuttava ulkoinen henkilöstö

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

133 000 133 000 135 131,06

Selvitysosa

Entinen alamomentti 08 01 05 02 (osittain)

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot tutkimus- ja innovointiohjelmaa ”ITER-ohjelma” toteuttavasta ulkopuolisesta hen
kilöstöstä, joka osallistuu ydinalan ohjelmiin kuuluvien epäsuorien toimien toteuttamiseen, mukaan lukien unionin edustustoi
hin sijoitettu ulkopuolinen henkilöstö.

Oikeusperusta

Ks. luku 08 04.

08 01 05 23  Tutkimus- ja innovointiohjelman ”ITER-ohjelma” muut hallintomenot

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

1 846 000 1 317 742 1 762 070,01

Selvitysosa

Entinen alamomentti 08 01 05 03 (osittain)

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut hallintomenot tutkimus- ja innovointiohjelman ”ITER-ohjelma” kaikessa epäsuoriin 
toimiin liittyvässä hallinnoinnissa ydinalan ohjelmien yhteydessä, mukaan lukien unionin edustustoihin sijoitetusta henkilös
töstä aiheutuvat muut hallintomenot.
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Määräraha on tarkoitettu kattamaan myös sellaiset selvityksistä ja asiantuntijakokouksista aiheutuvat menot sekä tiedotus- ja 
julkaisumenot, jotka liittyvät suoraan tämän alamomentin kattaman ohjelman tai sen kattamien toimien tavoitteiden saavutta
miseen, sekä mahdolliset muut menot teknisestä ja hallinnollisesta avusta, johon ei liity julkishallinnon tehtäviä ja jonka komis
sio on ulkoistanut erillisin palvelusopimuksin.

Se on tarkoitettu kattamaan myös menot teknisestä ja hallinnollisesta avusta, joka liittyy ohjelman tai hankkeiden määrittelyyn, 
valmisteluun, hallintoon, seurantaan, tarkastukseen ja valvontaan, kuten konferensseihin, työpajoihin, seminaareihin, tietotek
nisten järjestelmien kehittämiseen ja ylläpitoon, virkamatkoihin, koulutukseen ja edustamiseen liittyvät menot.

Oikeusperusta

Ks. luku 08 04.

08 01 06  Toimeenpanovirastot

08 01 06 01  Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanovirasto – ”Horisontti 2020” -ohjelman rahoitusosuus

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

39 415 000 39 000 000 38 700 000,—

Selvitysosa

Entinen alamomentti 08 01 04 30

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston hallintomenot, joita aiheutuu viraston 
osallistumisesta tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman (2014–2020) (”Horisontti 2020” -ohjelma) ja Euroopan yhteisön 
seitsemännen tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelman (2007–2013) hallinnointiin.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän alamomentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Toimeenpanoviraston henkilöstötaulukko sisältyy tämän pääluokan liitteeseen ”Henkilöstö”.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 58/2003, annettu 19 päivänä joulukuuta 2002, tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoi
tavien toimeenpanovirastojen asemasta (EYVL L 11, 16.1.2003, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1982/2006/EY, tehty 18 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan yhteisön seitse
männestä tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelmasta (2007–2013) (EUVL L 412, 30.12.2006, 
s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1906/2006, annettu 18 päivänä  joulukuuta 2006, säännöistä, jotka kos
kevat yritysten, tutkimuskeskusten ja korkeakoulujen osallistumista seitsemännen puiteohjelman toimiin sekä tutkimustulosten 
levittämistä (2007–2013) (EUVL L 391, 30.12.2006, s. 1).

Neuvoston päätös 2006/972/EY, tehty 19 päivänä  joulukuuta 2006, Euroopan yhteisön seitsemännen tutkimuksen, teknolo
gian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelman (2007–2013) täytäntöön panemiseksi toteutettavasta erityisohjelmasta
”Ideat” (EUVL L 400, 30.12.2006, s. 243).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:011:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:412:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:412:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:391:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:400:0243:0243:FI:PDF
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Neuvoston päätös 2013/743/EU, annettu 3 päivänä  joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 
2020” (2014–2020) täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta ja päätösten 2006/971/EY, 2006/972/EY, 2006/973/EY, 
2006/974/EY ja 2006/975/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 965).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1291/2013, annettu 11  päivänä  joulukuuta 2013, tutkimuksen ja inno
voinnin puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–2020) ja päätöksen N:o  1982/2006/EY kumoamisesta (EUVL  L  347, 
20.12.2013, s. 104).

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission päätös 2008/37/EY, tehty 14 päivänä joulukuuta 2007, tieteen eturintamassa tehtävän tutkimuksen alalla toteutet
tavaa ”Ideat”-erityisohjelmaa hallinnoivan Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston perustamisesta neuvoston ase
tuksen (EY) N:o 58/2003 mukaisesti (EUVL L 9, 12.1.2008, s. 15).

Komission täytäntöönpanopäätös 2013/779/EU, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan tutkimusneuvoston toimeen
panoviraston perustamisesta ja päätöksen 2008/37/EY kumoamisesta (EUVL L 346, 20.12.2013, s. 58).

Komission päätös C(2013) 9428, annettu 20  päivänä  joulukuuta 2013, Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanovirastolle 
annettavasta valtuutuksesta tieteen eturintamassa tehtävän tutkimuksen alalla toteutettaviin unionin ohjelmiin liittyvien ja eri
tyisesti unionin yleiseen talousarvioon otettujen määrärahojen toteuttamista koskevien tehtävien hoitamiseksi.

08 01 06 02  Tutkimuksen toimeenpanovirasto – ”Horisontti 2020” -ohjelman rahoitusosuus

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

56 369 001 45 385 000 46 348 974,91

Selvitysosa

Entinen alamomentti 08 01 04 31

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tutkimuksen toimeenpanoviraston hallintomenot, joita aiheutuu viraston osallistumisesta 
tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman (2014–2020) (”Horisontti 2020” -ohjelma) ja Euroopan yhteisön seitsemännen tut
kimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelman (2007–2013) hallinnointiin.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän alamomentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Toimeenpanoviraston henkilöstötaulukko sisältyy tämän pääluokan liitteeseen ’Henkilöstö’.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 58/2003, annettu 19 päivänä joulukuuta 2002, tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoi
tavien toimeenpanovirastojen asemasta (EYVL L 11, 16.1.2003, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1982/2006/EY, tehty 18 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan yhteisön seitse
männestä tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelmasta (2007–2013) (EUVL L 412, 30.12.2006, 
s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1906/2006, annettu 18 päivänä  joulukuuta 2006, säännöistä, jotka kos
kevat yritysten, tutkimuskeskusten ja korkeakoulujen osallistumista seitsemännen puiteohjelman toimiin sekä tutkimustulosten 
levittämistä (2007–2013) (EUVL L 391, 30.12.2006, s. 1).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0965:0965:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0104:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0104:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:009:0015:0015:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:346:0058:0058:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:011:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:412:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:412:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:391:0001:0001:FI:PDF
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Neuvoston päätös 2006/971/EY, tehty 19 päivänä  joulukuuta 2006, Euroopan yhteisön seitsemännen tutkimuksen, teknolo
gian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelman (2007–2013) täytäntöön panemiseksi toteutettavasta erityisohjelmasta
”Yhteistyö” (EUVL L 400, 30.12.2006, s. 86).

Neuvoston päätös 2006/973/EY, tehty 19 päivänä  joulukuuta 2006, Euroopan yhteisön seitsemännen tutkimuksen, teknolo
gian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelman (2007–2013) täytäntöön panemiseksi toteutettavasta erityisohjelmasta
”Ihmiset” (EUVL L 400, 30.12.2006, s. 272).

Neuvoston päätös 2006/974/EY, tehty 19 päivänä  joulukuuta 2006, Euroopan yhteisön seitsemännen tutkimuksen, teknolo
gian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelman (2007–2013) täytäntöön panemiseksi toteutettavasta erityisohjelmasta ”Val
miudet” (EUVL L 400, 30.12.2006, s. 299).

Neuvoston päätös 2013/743/EU, annettu 3 päivänä  joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 
2020” (2014–2020) täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta ja päätösten 2006/971/EY, 2006/972/EY, 2006/973/EY, 
2006/974/EY ja 2006/975/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 965).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1291/2013, annettu 11  päivänä  joulukuuta 2013, tutkimuksen ja inno
voinnin puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–2020) ja päätöksen N:o  1982/2006/EY kumoamisesta (EUVL  L  347, 
20.12.2013, s. 104).

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission päätös 2008/46/EY, tehty 14  päivänä  joulukuuta 2007, yhteisön tutkimuksen alan erityisohjelmien Ihmiset, Val
miudet ja Yhteistyö tiettyjä osa-alueita hallinnoivan tutkimuksen toimeenpanoviraston perustamisesta neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 58/2003 mukaisesti (EUVL L 11, 15.1.2008, s. 9).

Komission täytäntöönpanopäätös 2013/778/EU, annettu 13  päivänä  joulukuuta 2013, tutkimuksen toimeenpanoviraston 
perustamisesta ja päätöksen 2008/46/EY kumoamisesta (EUVL L 346, 20.12.2013, s. 54).

Komission päätös C(2013) 9418, annettu 20  päivänä  joulukuuta 2013, tutkimuksen toimeenpanovirastolle annettavasta val
tuutuksesta tutkimuksen ja innovoinnin alalla toteutettaviin unionin ohjelmiin liittyvien ja erityisesti unionin yleiseen talous
arvioon otettujen määrärahojen toteuttamista koskevien tehtävien hoitamiseksi.

08 01 06 03  Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto – ”Horisontti 2020” -ohjelman rahoitusosuus

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

19 055 000 9 125 000 9 459 792,—

Selvitysosa

Entiset alamomentit 02 01 04 30 (osittain) ja 32 01 04 30

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston hallintomenot, joita 
aiheutuu viraston osallistumisesta tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman (2014–2020) (”Horisontti 2020 -ohjelma”i) ja 
Euroopan yhteisön seitsemännen tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelman (2007–2013) 
hallinnointiin.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän alamomentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Toimeenpanoviraston henkilöstötaulukko sisältyy tämän pääluokan liitteeseen ’Henkilöstö’.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:400:0086:0086:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:400:0272:0272:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:400:0299:0299:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0965:0965:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0104:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0104:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:011:0009:0009:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:346:0054:0054:FI:PDF
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Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 58/2003, annettu 19 päivänä joulukuuta 2002, tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoi
tavien toimeenpanovirastojen asemasta (EYVL L 11, 16.1.2003, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1230/2003/EY, tehty 26 päivänä kesäkuuta 2003, energia-alan toimien moni
vuotisesta ohjelmasta ”Älykäs energiahuolto Euroopassa” (2003–2006) (EUVL L 176, 15.7.2003, s. 29).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1639/2006/EY, tehty 24 päivänä lokakuuta 2006, kilpailukyvyn ja innovoin
nin puiteohjelman (2007–2013) perustamisesta (EUVL L 310, 9.11.2006, s. 15).

Neuvoston päätös 2013/743/EU, annettu 3 päivänä  joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 
2020” (2014–2020) täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta ja päätösten 2006/971/EY, 2006/972/EY, 2006/973/EY, 
2006/974/EY ja 2006/975/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 965).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1291/2013, annettu 11  päivänä  joulukuuta 2013, tutkimuksen ja inno
voinnin puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–2020) ja päätöksen N:o  1982/2006/EY kumoamisesta (EUVL  L  347, 
20.12.2013, s. 104).

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission päätös 2004/20/EY, tehty 23 päivänä joulukuuta 2003, energia-alalla toteutettavaa yhteisön toimintaa hallinnoivan 
toimeenpanevan ”Älykkään energiahuollon viraston” perustamisesta neuvoston asetuksen (EY)  N:o  58/2003 mukaisesti 
(EUVL L 5, 9.1.2004, s. 85).

Komission päätös 2007/372/EY, tehty 31  päivänä  toukokuuta 2007, päätöksen 2004/20/EY muuttamisesta ”Älykkään ener
giahuollon viraston” muuttamiseksi ”Kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanovirastoksi” (EUVL L 140, 1.6.2007, s. 52).

Komission päätös K(2007) 3198, tehty 9  päivänä  heinäkuuta 2007, ohjelman älykäs energiahuolto Euroopassa 2003–2006, 
Marco Polo -ohjelman 2003–2006, kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman 2007–2013 ja Marco Polo -ohjelman 
2007–2013 täytäntöönpanoon liittyvien tehtävien suorittamiseksi Kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanovirastolle annet
tavasta valtuutuksesta, johon sisältyy erityisesti yhteisön talousarvioon otettujen määrärahojen käyttö.

Komission täytäntöönpanopäätös 2013/771/EU, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, pienistä ja keskisuurista yrityksistä vas
taavan toimeenpanoviraston perustamisesta ja päätösten 2004/20/EY ja 2007/372/EY kumoamisesta (EUVL L 341, 18.12.2013, 
s. 73).

Komission päätös C(2013)09414, annettu 23 päivänä joulukuuta 2013, pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavalle toimeen
panovirastolle annettavasta valtuutuksesta energian, ympäristön, ilmastotoimien, kilpailukyvyn ja pk-yritysten, tutkimuksen ja 
innovoinnin, tieto- ja viestintätekniikan sekä meripolitiikan ja kalastuksen alalla toteutettaviin unionin ohjelmiin liittyvien ja eri
tyisesti unionin yleiseen talousarvioon otettujen määrärahojen toteuttamista koskevien tehtävien hoitamiseksi.

08 01 06 04  Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanovirasto – ”Horisontti 2020” -ohjelman rahoitusosuus

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

1 915 960

Selvitysosa

Uusi momentti

Määräraha on tarkoitettu kattamaan innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston hallintomenot, joita aiheutuu viraston osal
listumisesta tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman (2014–2020) (”Horisontti 2020” -ohjelma) ja Euroopan yhteisön seit
semännen tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelman (2007–2013) hallinnointiin.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:011:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:176:0029:0029:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:310:0015:0015:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0965:0965:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0104:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0104:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:005:0085:0085:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:140:0052:0052:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:341:0073:0073:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:341:0073:0073:FI:PDF
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Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän budjettikohdan määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon 
momentille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g ala
kohdan mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän 
pääluokan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Toimeenpanoviraston henkilöstötaulukko sisältyy tämän pääluokan liitteeseen ’Henkilöstö’.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 58/2003, annettu 19 päivänä joulukuuta 2002, tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoi
tavien toimeenpanovirastojen asemasta (EYVL L 11, 16.1.2003, s. 1).

Neuvoston päätös 2013/743/EU, annettu 3 päivänä  joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 
2020” (2014–2020) täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta ja päätösten 2006/971/EY, 2006/972/EY, 2006/973/EY, 
2006/974/EY ja 2006/975/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 965).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1291/2013, annettu 11  päivänä  joulukuuta 2013, tutkimuksen ja inno
voinnin puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–2020) ja päätöksen N:o  1982/2006/EY kumoamisesta (EUVL  L  347, 
20.12.2013, s. 104).

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission täytäntöönpanopäätös 2013/801/EY, annettu 23  päivänä  joulukuuta 2013, innovoinnin ja verkkojen toimeenpa
noviraston perustamisesta ja päätöksen 2007/60/EY, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2008/593/EY, kumoami
sesta (EUVL L 352, 24.12.2013, s. 65)..

Komission päätös C(2013) 9235, annettu 23 päivänä joulukuuta 2013, innovoinnin ja verkkojen toimeenpanovirastolle annet
tavasta valtuutuksesta liikenne-, energia- ja televiestintäinfrastruktuurien sekä liikenteeseen ja energiaan liittyvän tutkimuksen ja 
innovoinnin alalla toteutettaviin unionin ohjelmiin liittyvien ja erityisesti unionin yleiseen talousarvioon otettujen määräraho
jen toteuttamista koskevien tehtävien hoitamiseksi.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:011:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0965:0965:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0104:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0104:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:352:0065:0065:FI:PDF
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LUKU  08 02  —  HORISONTTI  2020  — TUTKIMUS

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012
%

Maksut
2012/2014Maksusitou

mukset Maksut Maksusitou
mukset Maksut Maksusitou-

mukset Maksut

08 02 HORISONTTI 2020 – TUTKI
MUS

08 02 01 Huipputason tiede

08 02 01 01 Tutkimuksen lujittaminen tieteen 
eturintamassa – Euroopan tutki
musneuvosto 1.1 1 641 772 694 19 785 657 —

08 02 01 02 Tulevien ja kehitteillä olevien 
teknologioiden tutkimuksen 
lujittaminen 1.1 p.m. p.m. —

08 02 01 03 Euroopan tutkimusinfrastruktuu
rien lujittaminen, sähköiset infra
struktuurit mukaan luettuina 1.1 171 632 176 309 837 —

Momentti 08 02 01 – Välisumma 1 813 404 870 20 095 494 —

08 02 02 Teollisuuden johtoasema

08 02 02 01 Johtoasema nanoteknologian, 
kehittyneiden materiaalien, 
laserteknologian, bioteknologian 
ja kehittyneiden valmistus- ja 
prosessointimenetelmien aloilla 1.1 460 847 841 42 681 808 —

08 02 02 02 Riskirahoituksen saatavuuden 
helpottaminen tutkimus- ja 
innovaatioinvestointeihin 1.1 384 814 753 326 766 435 —

08 02 02 03 Innovoinnin lisääminen pienissä 
ja keskisuurissa yrityksissä 
(pk-yritykset) 1.1 33 663 565 3 067 854 —

Momentti 08 02 02 – Välisumma 879 326 159 372 516 097 —

08 02 03 Yhteiskunnalliset muutokset

08 02 03 01 Elinikäisen terveyden ja 
hyvinvoinnin parantaminen 1.1 545 411 715 40 118 438 —

08 02 03 02 Elintarviketurvan parantaminen, 
kestävän maatalouden 
kehittäminen, merien ja 
merenkulun tutkimus ja 
biotalous 1.1 204 041 869 22 468 062 —

08 02 03 03 Siirtyminen luotettavaan, 
kestävään ja kilpailukykyiseen 
energiajärjestelmään 1.1 278 434 628 28 655 994 —

08 02 03 04 Resurssitehokas, 
ympäristöystävällinen, 
turvallinen ja saumaton 
eurooppalainen 
liikennejärjestelmä 1.1 394 541 594 8 086 531 —

08 02 03 05 Resurssitehokas ja 
ilmastonmuutosta kestävä talous 
sekä raaka-aineiden kestävä 
saatavuus 1.1 271 940 800 2 478 694 —

08 02 03 06 Osallistavat, innovatiiviset ja 
turvalliset eurooppalaiset 
yhteiskunnat 1.1 193 407 483 17 625 757 —

Momentti 08 02 03 – Välisumma 1 887 778 089 119 433 476 —
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Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012
%

Maksut
2012/2014Maksusitou-

mukset Maksut Maksusitou-
mukset Maksut Maksusitou-

mukset Maksut
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08 02 04 Tiede yhteiskunnassa ja yhteis
kuntaa varten 1.1 p.m. p.m. —

08 02 05 Horisontti 2020 -puiteohjelman 
horisontaaliset toimet 1.1 p.m. p.m. —

08 02 07 Yhteisyritykset

08 02 07 31 Innovatiiviset lääkkeet 2 -aloite 
(IMI2-yhteisyritys) – Tukimenot 1.1 490 000 490 000 —

08 02 07 32 Innovatiiviset lääkkeet 2 -aloite 
(IMI2-yhteisyritys) 1.1 207 300 000 16 600 000 —

08 02 07 33 Biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyritys – Tukimenot 1.1 977 500 977 500 —

08 02 07 34 Biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyritys 1.1 50 000 000 p.m. —

08 02 07 35 Clean Sky 2 -yhteisyritys (Clean 
Sky 2) – Tukimenot 1.1 1 225 333 1 225 333 —

08 02 07 36 Clean Sky 2 -yhteisyritys 1.1 100 000 000 13 000 000 —

08 02 07 37 Polttokenno- ja vety-yhteisyritys 
2 (FCH2-yhteisyritys) – Tukime
not 1.1 292 667 292 667 —

08 02 07 38 Polttokenno- ja vety-yhteisyritys 
2 (FCH2-yhteisyritys) 1.1 93 354 000 p.m. —

Momentti 08 02 07 – Välisumma 453 639 500 32 585 500 —

08 02 50 (Euroopan talousalueen 
ulkopuolisilta) kolmansilta 
osapuolilta peräisin olevat 
määrärahat tutkimukseen ja 
teknologian kehittämiseen

08 02 50 01 (Euroopan talousalueen 
ulkopuolisilta) kolmansilta 
osapuolilta peräisin olevat 
määrärahat tutkimukseen ja 
teknologian kehittämiseen 
(2014–2020) 1.1 p.m. p.m. —

08 02 50 02 (Euroopan talousalueen 
ulkopuolisilta) kolmansilta 
osapuolilta peräisin olevat 
määrärahat tutkimukseen ja 
teknologian kehittämiseen 
(ennen vuotta 2014) 1.1 p.m. p.m. p.m. p.m. 180 845 754,82 198 785 408,07 —

Momentti 08 02 50 – Välisumma p.m. p.m. p.m. p.m. 180 845 754,82 198 785 408,07 —

08 02 51 Tutkimuksen edellisen 
puiteohjelman (seitsemäs 
puiteohjelma) loppuun 
saattaminen – EY:n epäsuorat 
toimet (2007–2013) 1.1 p.m. 2 568 132 885 5 589 609 565 4 328 649 206 5 236 412 959,21 4 187 220 752,34 163,05

08 02 52 Ennen vuotta 2007 aloitettujen 
Euroopan yhteisön 
puiteohjelmien loppuun 
saattaminen – epäsuorat toimet 1.1 p.m. 16 232 123 — 30 035 646 1 622 406,53 125 978 679,92 776,11



KOMISSIO
OSASTO 08 — TUTKIMUS JA INNOVOINTI

LUKU 08 02 — HORISONTTI 2020 — TUTKIMUS (jatkoa)

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
Maksut

2012/2014
Maksusitou-

mukset Maksut Maksusitou-
mukset Maksut Maksusitou-

mukset Maksut
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08 02 77 Pilottihankkeet ja valmistelevat 
toimet

08 02 77 01 Pilottihanke – Homeopatian ja 
kasvilääkinnän käyttöä kotieläin
tuotannossa koskevan tutkimuk
sen koordinointi 2 p.m. 125 000 p.m. p.m. 500 000,— 250 000,— 200,—

08 02 77 02 Pilottihanke – Kriittisten raaka-
aineiden talteenotto kierrätyksen 
avulla: tilaisuus Euroopan unio
nille ja Afrikan unionille 4 — 112 500 500 000 250 000 —

Momentti 08 02 77 – Välisumma p.m. 237 500 500 000 250 000 500 000,— 250 000,— 105,26

Luku 08 02 – Yhteensä 5 034 148 618 3 129 233 075 5 590 109 565 4 358 934 852 5 419 381 120,56 4 512 234 840,33 144,20

Selvitysosa

Horisontti 2020 on unionin uusi tutkimuksen ja innovoinnin rahoitusohjelma. Horisontti 2020 kattaa ajanjakson 2014–2020 
ja yhdistää unionin kaiken tutkimus- ja innovointirahoituksen, mukaan lukien tutkimuksen puiteohjelma sekä kilpailukyvyn ja 
innovoinnin puiteohjelman ja Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (European Institute of Innovation and Techno
logy, EIT) innovointiin liittyvät toimet. Euratomin tutkimus- ja koulutusohjelma (2014–2018), joka perustuu Euratomin perus
tamissopimukseen, on myös olennainen osa Horisontti 2020 -ohjelmaa. Horisontti 2020 -ohjelmalla on keskeinen rooli 
toteutettaessa Eurooppa 2020 -strategian lippulaivahanketta ”Innovaatiounioni” ja muita lippulaivahankkeita, kuten ”Resurssi
tehokas Eurooppa”, ”Globalisaation aikakauden teollisuuspolitiikka” ja ”Euroopan digitaalistrategia”, sekä kehitettäessä euroop
palaisen tutkimusalueen (ERA) toimintaa. Horisontti 2020 -ohjelma edistää osaamiseen ja innovointiin perustuvan talouden 
rakentamista koko unionin alueella kokoamalla riittävästi uutta tutkimus-, kehittämis- ja innovointirahoitusta.

Näitä määrärahoja käytetään sen mukaisesti, mitä esitetään 11  päivänä  joulukuuta 2013 annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1290/2013 tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaan Horisontti 2020 (2014–2020) osal
listumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä ja asetuksen (EY)  N:o  1906/2006 kumoamisesta (EUVL  L  347, 
20.12.2013, s. 81).

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän luvun määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pää
luokan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

08 02 01  Huipputason tiede

Selvitysosa

Tämän Horisontti 2020 -puiteohjelman toimintalinjan tavoitteena on vahvistaa ja laajentaa unionin tieteellistä huippuosaa
mista ja varmistaa maailmanluokan tutkimuksen tasainen virta unionin pitkän aikavälin kilpailukyvyn turvaamiseksi. Sen avulla 
tuetaan parhaita ajatuksia, kehitetään lahjakkuutta unionissa, annetaan tutkijoille pääsy ensisijaiseen tutkimusinfrastruktuuriin 
ja tehdään unionista maailman parhaita tutkijoita houkutteleva paikka. Rahoitettavat tutkimustoimet määritetään tieteen tar
peiden ja mahdollisuuksien mukaan ilman, että ennalta vahvistetaan ensisijaiset aihealueet. Tutkimusohjelma vahvistetaan tii
viissä yhteistyössä tiedeyhteisön kanssa, ja tutkimusta rahoitetaan huippuosaamisen perusteella.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0081:0081:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0081:0081:FI:PDF
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08 02 01 01  Tutkimuksen lujittaminen tieteen eturintamassa – Euroopan tutkimusneuvosto

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

1 641 772 694 19 785 657

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Euroopan tutkimusneuvoston perustoimintona on tarjota houkuttelevaa pitkäaikaista rahoitusta, jolla tuetaan huippututkijoita 
ja heidän tutkijaryhmiään uraauurtavassa tutkimuksessa, joka on riskialtista mutta mahdollisesti erittäin hyödyllistä. Ensisijai
sena pyrkimyksenä on auttaa aloittelevia huippututkijoita saavuttamaan riippumattoman aseman antamalla riittävää tukea siinä 
kriittisessä vaiheessa, jossa tutkijat perustavat tai vakiinnuttavat oman tutkijaryhmänsä tai tutkimusohjelmansa. Euroopan tut
kimusneuvosto tukee tarpeen mukaan myös kehittymässä olevia uusia tiedemaailman työskentelytapoja, jotka voivat johtaa 
uraauurtaviin tuloksiin, ja helpottaa rahoittamansa tutkimuksen kaupallisen ja sosiaalisen innovaatiopotentiaalin hyödyntämistä.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 2013/743/EU, annettu 3 päivänä  joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 
2020” (2014–2020) täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta ja päätösten 2006/971/EY, 2006/972/EY, 2006/973/EY, 
2006/974/EY ja 2006/975/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 965) ja erityisesti sen 3 artiklan 1 kohdan a alakohta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1291/2013, annettu 11  päivänä  joulukuuta 2013, tutkimuksen ja inno
voinnin puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–2020) ja päätöksen N:o  1982/2006/EY kumoamisesta (EUVL  L  347, 
20.12.2013, s. 104).

08 02 01 02  Tulevien ja kehitteillä olevien teknologioiden tutkimuksen lujittaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m.

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Tulevia ja kehitteillä olevia teknologioita koskevan erityistavoitteen mukaisilla toimilla tuetaan tieteellistä ja teknologista perus
tutkimusta, jossa etsitään uusia tulevaisuuden teknologioita kyseenalaistamalla nykyisiä paradigmoja ja etenemällä kartoitta
mattomille alueille. Näissä toimissa tartutaan lisäksi lupaaviin uusiin tutkimusaiheisiin, joiden ympärille voidaan koota kriittinen 
massa toisiinsa liittyviä hankkeita, jotka yhdessä takaavat laajan ja monipuolisen tutkimuksen ja muodostavat eurooppalaisen 
tietämyspohjan. Tulevia ja kehitteillä olevia teknologioita koskevissa toimissa tuetaan myös kunnianhimoista tiedelähtöistä suu
ren mittakaavan tutkimusta, jolla pyritään tieteellisiin läpimurtoihin. Tällaisissa toimissa saadaan hyötyä eurooppalaisten ja kan
sallisten tutkimuslinjausten lähentämisestä.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 2013/743/EU, annettu 3 päivänä  joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 
2020” (2014–2020) täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta ja päätösten 2006/971/EY, 2006/972/EY, 2006/973/EY, 
2006/974/EY ja 2006/975/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 965) ja erityisesti sen 3 artiklan 1 kohdan b alakohta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1291/2013, annettu 11  päivänä  joulukuuta 2013, tutkimuksen ja inno
voinnin puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–2020) ja päätöksen N:o  1982/2006/EY kumoamisesta (EUVL  L  347, 
20.12.2013, s. 104).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0965:0965:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0104:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0104:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0965:0965:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0104:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0104:FI:PDF
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08 02 01 03  Euroopan tutkimusinfrastruktuurien lujittaminen, sähköiset infrastruktuurit mukaan luettuina

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

171 632 176 309 837

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Tutkimusinfrastruktuureja koskevilla toimilla varmistetaan Euroopan tutkimusinfrastruktuurien strategiafoorumin ja muiden 
maailmanluokan tutkimusinfrastruktuurien toteuttaminen ja käyttö, mukaan luettuina alueellisten kumppanuusrakenteiden 
kehittäminen, vuoteen 2020 ja siitä eteenpäin. Lisäksi varmistetaan kansallisten tutkimusinfrastruktuurien integrointi ja käyt
tömahdollisuudet sekä sähköisten infrastruktuurien kehittäminen, käyttöönotto ja käyttö. Toimilla myös edistetään teknologi
oiden varhaista käyttöönottoa tutkimusinfrastruktuureissa, edesautetaan t&k-kumppanuuksia teollisuuden kanssa, helpotetaan 
tutkimusinfrastruktuurien teollista käyttöä ja edistetään innovaatioklustereiden luomista.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 2013/743/EU, annettu 3 päivänä  joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 
2020” (2014–2020) täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta ja päätösten 2006/971/EY, 2006/972/EY, 2006/973/EY, 
2006/974/EY ja 2006/975/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 965) ja erityisesti sen 3 artiklan 1 kohdan d alakohta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1291/2013, annettu 11  päivänä  joulukuuta 2013, tutkimuksen ja inno
voinnin puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–2020) ja päätöksen N:o  1982/2006/EY kumoamisesta (EUVL  L  347, 
20.12.2013, s. 104).

08 02 02  Teollisuuden johtoasema

Selvitysosa

Tällä Horisontti 2020 -aloitteen painopistealalla pyritään tekemään unionista houkuttelevampi paikka investoida tutkimukseen 
ja innovointiin edistämällä toimintaa, jossa yritykset itse määrittävät linjaukset, ja vauhdittamaan uusien teknologioiden kehit
tämistä tulevan yritystoiminnan ja talouskasvun tukemiseksi. Painopisteen ansiosta tehdään suuria investointeja keskeisiin teol
lisuusteknologioihin, maksimoidaan unionin yritysten kasvupotentiaali antamalla niille riittävä rahoitus ja autetaan innovatiivisia 
pk-yrityksiä kasvamaan maailman johtaviksi yrityksiksi.

08 02 02 01  Johtoasema nanoteknologian, kehittyneiden materiaalien, laserteknologian, bioteknologian ja kehittyneiden valmistus- ja pro
sessointimenetelmien aloilla

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

460 847 841 42 681 808

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Johtoasema mahdollistavissa ja teollisuusteknologioissa. Näissä toimissa annetaan kohdennettua tukea nanoteknologian, kehit
tyneiden materiaalien, bioteknologian ja kehittyneiden valmistus- ja prosessointimenetelmien alojen tutkimukseen, kehittämi
seen ja demonstrointiin. Toimissa korostetaan vuorovaikutusta ja konvergenssia eri teknologioiden välillä. Niissä painotetaan 
lisäksi erityisesti t&k-toimia, suuren mittakaavan pilotti- ja demonstrointitoimia, testausalustoja ja eläviä laboratorioita, proto
tyyppien valmistusta ja tuotteiden validointia pilottituotantolinjoilla. Toimilla pyritään parantamaan teollisuuden kilpailukykyä 
kannustamalla teollisuutta ja erityisesti pk-yrityksiä tekemään tutkimus- ja innovointi-investointeja.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0965:0965:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0104:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0104:FI:PDF
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Oikeusperusta

Neuvoston päätös 2013/743/EU, annettu 3 päivänä  joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 
2020” (2014–2020) täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta ja päätösten 2006/971/EY, 2006/972/EY, 2006/973/EY, 
2006/974/EY ja 2006/975/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 965) ja erityisesti sen 3 artiklan 2 kohdan a alakoh
dan ii–v kohta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1291/2013, annettu 11  päivänä  joulukuuta 2013, tutkimuksen ja inno
voinnin puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–2020) ja päätöksen N:o  1982/2006/EY kumoamisesta (EUVL  L  347, 
20.12.2013, s. 104).

08 02 02 02  Riskirahoituksen saatavuuden helpottaminen tutkimus- ja innovaatioinvestointeihin

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

384 814 753 326 766 435

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Riskirahoituksen saatavuutta koskevilla toimilla perustetaan kaksi rahoitusjärjestelyä: lainarahoitusväline ja pääomarahoitusvä
line; joilla on on määrä auttaa korjaamaan markkinoiden nykyiset puutteet riskirahoituksen saamisessa tutkimukseen ja inno
vointiin. Lainarahoitusvälineen tavoitteena on parantaa mahdollisuuksia saada vieraan pääoman ehtoista rahoitusta julkisille ja 
yksityisille yhteisöille ja julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksille sellaista tutkimus- ja innovointitoimintaa varten, joka 
edellyttää riskialttiimpia sijoituksia. Pääomarahoitusjärjestelyn tavoitteena on erityisesti osaltaan korjata Euroopan riskipääoma
markkinoiden puutteita ja tarjota oman pääoman ehtoista ja oman pääoman luonteista rahoitusta kattamaan innovatiivisten yri
tysten kehittämis- ja rahoitustarpeita varhaisessa vaiheessa (siemenvaihe ja teknologian siirto mukaan luettuina), jotta ne voisivat 
kasvaa ja laajentua. Näiden rahoitusjärjestelyjen lisäksi, joilla pk-yritysten tukemisen osalta täydennetään COSME-ohjelman toi
mia, toteutetaan joukko liitännäistoimenpiteitä, kuten tuki investointivalmiusjärjestelmille.

Varainhoitoasetuksen 140  artiklan  6  kohdan mukaiset rahoitusvälineistä saatavat palautukset, kuten pääoman palautukset, 
vapautuneet vakuudet ja lainojen lyhennykset, jotka maksetaan takaisin komissiolle ja otetaan tulotaulukon alamomen
tille 6 3 4 1, voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan i alakohdan mukaisesti.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 2013/743/EU, annettu 3 päivänä  joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 
2020” (2014–2020) täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta ja päätösten 2006/971/EY, 2006/972/EY, 2006/973/EY, 
2006/974/EY ja 2006/975/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 965) ja erityisesti sen 3 artiklan 2 kohdan b alakohta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1291/2013, annettu 11  päivänä  joulukuuta 2013, tutkimuksen ja inno
voinnin puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–2020) ja päätöksen N:o  1982/2006/EY kumoamisesta (EUVL  L  347, 
20.12.2013, s. 104).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0965:0965:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0104:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0104:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0965:0965:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0104:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0104:FI:PDF
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08 02 02 03  Innovoinnin lisääminen pienissä ja keskisuurissa yrityksissä (pk-yritykset)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

33 663 565 3 067 854

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Jotta tuettaisiin pk-yritysten osallistumista Horisontti 2020 -puiteohjelmaan, otetaan käyttöön erityinen markkinasuuntautunut 
väline, joka kohdennetaan kaikentyyppisille innovatiivisille pk-yrityksille, jotka haluavat kehittyä, kasvaa ja kansainvälistyä. 
Lisäksi tukea myönnetään tutkimusintensiivisille pk-yrityksille rajatylittävissä tutkimushankkeissa. Myös toimia pk-yritysten 
innovaatiovalmiuksien ja innovoinnin toimintapuitteiden parantamiseksi tuetaan.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 2013/743/EU, annettu 3 päivänä  joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 
2020” (2014–2020) täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta ja päätösten 2006/971/EY, 2006/972/EY, 2006/973/EY, 
2006/974/EY ja 2006/975/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 965) ja erityisesti sen 3 artiklan 2 kohdan c alakohta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1291/2013, annettu 11  päivänä  joulukuuta 2013, tutkimuksen ja inno
voinnin puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–2020) ja päätöksen N:o  1982/2006/EY kumoamisesta (EUVL  L  347, 
20.12.2013, s. 104).

08 02 03  Yhteiskunnalliset muutokset

Selvitysosa

Horisontti 2020 -puiteohjelman tämä painopisteala vastaa suoraan Eurooppa 2020 -strategiassa yksilöityihin toimintapoliitti
siin prioriteetteihin ja yhteiskunnallisiin haasteisiin. Kyseiset toimet toteutetaan haasteisiin perustuvalla lähestymistavalla, jossa 
kootaan yhteen eri alojen, teknologioiden ja tutkimusalojen resurssit ja tietämys. Toimet kattavat koko syklin tutkimuksesta 
markkinoille, ja niiden uutena painopisteenä ovat innovointiin liittyvät toimet, kuten pilottitoimet, demonstrointi, testausalus
tat, julkisten hankintojen tukeminen, suunnittelu, käyttäjälähtöinen innovointi, sosiaalinen innovointi ja innovaatioiden saatta
minen markkinoille. Toimilla tuetaan suoraan vastaavaa alakohtaista osaamista unionin tasolla.

08 02 03 01  Elinikäisen terveyden ja hyvinvoinnin parantaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

545 411 715 40 118 438

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Tämän toimen tavoitteena ovat kaikkien kansalaisten elinikäinen terveys ja hyvinvointi, korkealaatuiset ja taloudellisesti kestä
vät terveydenhuolto ja -hoitojärjestelmät sekä uudet työllistämis- ja kasvumahdollisuudet terveysalalla ja siihen liittyvillä toimi
aloilla. Tältä osin toimissa keskitytään tehokkaaseen terveyden edistämiseen ja sairauksien ehkäisyyn (esim. terveyttä määrittävien 
tekijöiden ymmärtäminen, parempien ehkäisevien rokotteiden kehittäminen). Lisäksi huomiota kiinnitetään mahdollisuuksiin 
hallita, hoitaa ja parantaa tauteja, toimintarajoitteita ja työkyvyn alentumista (esim. siirtämällä tietämystä kliiniseen käytäntöön 
ja laajennuskelpoiseen innovointiin, hyödyntämällä terveystietoja paremmin, helpottamalla itsenäistä ja tietotekniikka-avusteista

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0965:0965:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0104:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0104:FI:PDF
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asumista). Lisäksi pyritään parantamaan päätöksentekoa ennaltaehkäisy- ja hoitotoimissa, tunnistamaan parhaat käytännöt ter
veydenhoitoalalla ja tukemaan niiden levittämistä. Tarkoituksena on myös tukea yhdistettyjä hoitopalveluja sekä sellaisten tek
nisten, organisatoristen ja sosiaalisten innovaatioiden käyttöönottoa, joiden avulla ikäihmiset pystyvät säilyttämään 
aktiivisuutensa ja riippumattomuutensa.

Osa määrärahasta on tarkoitus käyttää Confederation of European Senior Expert Services -liiton (CESES) ja sen jäsenyhdistysten 
toteuttamiin toimiin, joihin kuuluu tekninen apu, neuvontapalvelut ja koulutus valituissa julkisen ja yksityisen sektorin yrityk
sissä ja laitoksissa. Tämän aikaansaamiseksi unionin tulojen ja menojen hyväksyjiä kannustetaan hyödyntämään kaikkia uuden 
varainhoitoasetuksen tarjoamia mahdollisuuksia, kuten CESESin luontoissuorituksia unionin hankkeisiin.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 2013/743/EU, annettu 3 päivänä  joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 
2020” (2014–2020) täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta ja päätösten 2006/971/EY, 2006/972/EY, 2006/973/EY, 
2006/974/EY ja 2006/975/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 965) ja erityisesti sen 3 artiklan 3 kohdan a alakohta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1291/2013, annettu 11  päivänä  joulukuuta 2013, tutkimuksen ja inno
voinnin puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–2020) ja päätöksen N:o  1982/2006/EY kumoamisesta (EUVL  L  347, 
20.12.2013, s. 104).

08 02 03 02  Elintarviketurvan parantaminen, kestävän maatalouden kehittäminen, merien ja merenkulun tutkimus ja biotalous

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

204 041 869 22 468 062

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Toimessa keskitytään kestävämpiin ja tuottavampiin maa- ja metsätalousjärjestelmiin samalla kun kehitetään palveluja, toimin
tamalleja ja politiikkoja elinkelpoisten maaseutuelinkeinojen kehittämiseksi. Toimien painopisteenä ovat lisäksi terveelliset ja tur
valliset elintarvikkeet kaikille ja kilpailukykyiset elintarvikkeiden jalostusmenetelmät, joissa käytetään vähemmän resursseja ja 
tuotetaan vähemmän sivutuotteita. Samanaikaisesti pyritään siihen, että elollisia vesiluonnonvaroja hyödynnetään kestävästi 
(esim. edistämällä kestävää ja ympäristöystävällistä kalastusta). Myös vähähiilistä, resurssitehokasta, kestävää ja kilpailukykyistä 
eurooppalaista biopohjaista teollisuutta aiotaan edistää.

Osa määrärahasta käytetään vesiviljelyn ja kalankasvatuksen yhdistämiseen liittyvän hankkeen rahoittamiseen kestävän, älyk
kään ja osallistavan kasvun edistämiseksi.

Vesiviljelyn ja kalankasvatuksen yhdistämistä (aquaponics) pidetään elintarviketuotannon uutena vallankumouksena. Vesivilje
lyn ja kalankasvatuksen yhdistämisellä tarkoitetaan elintarvikkeiden tuotantomallia, joka perustuu luonnonmukaisen tuotan
non periaatteeseen ja jossa yhdistetään kasvien viljely hiekassa, sorassa tai vedessä ja kalankasvatus. Ajatuksena on yhdistää nämä 
kaksi tekniikkaa yhdeksi järjestelmäksi, jotta hyödynnetään kummankin tekniikan hyviä puolia ja eliminoidaan huonot puolet.

Vesiviljelyn ja kalankasvatuksen yhdistämisellä saavutetaan seuraavat edut:

— veden kierrätys ja uudelleenkäyttö 

— suuri tuottavuus (määrän/tilan perusteella mitattuna) 

— pieni ekologinen jalanjälki.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0965:0965:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0104:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0104:FI:PDF
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On olemassa lukuisia vesiviljelyn ja kalankasvatuksen yhdistämiseen perustuvia tuotantojärjestelmiä kasvien viljelemiseksi ja 
kalojen kasvattamiseksi. Kaikki järjestelmät toimivat samojen periaatteiden mukaan, mutta ne ovat erittäin joustavia sekä niiden 
tarjoamien mahdollisuuksien että suunnittelun osalta. Suurin haaste on oikean tasapainon löytäminen kalakannan, käytettyjen 
ravinteiden, bakteerikannan ja tuotetun ruoan välille. Tutkimus- ja kehitystyötä tarvitaan tämän tasapainon lisäämiseksi.

Tämä viljelymenetelmä on vielä marginaalinen Euroopassa, mutta sen potentiaali on jo vakuuttanut monet maat. Sen sisältämät 
edut lisäävät sen suosiota. Yhä useammat alkavat nähdä tämän tekniikan valtavan potentiaalin. Yrittäjät, innovoijat ja tuottajat 
kiinnostuvat menetelmästä.

Tällä elintarviketuotannon tekniikalla on seuraavat edut: vahvistetaan paikallisia elintarvikejärjestelmiä ja edesautetaan näin kan
santerveyttä ja elintarvikkeiden turvallisuutta, luodaan työllistymismahdollisuuksia, vähennetään ympäristövaikutuksia, vähen
netään riippuvuutta tuonnista, tarjotaan opetusta ja koulutusta, stimuloidaan teollisuutta ja vähennetään hiilijalanjälkeä.

Hanke on täysin Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden mukainen. Sen tarkoituksena on edistää kestävää, älykästä ja osallis
tavaa kasvua osana unionin ja kansainvälistä kehittämistoimintaa.

Yleistavoitteena on helpottaa sellaisen innovatiivisen, resurssitehokkaan ja kilpailukykyisen elintarvikkeiden tuotantojärjestel
män kehittymistä, jossa yhdistyy elintarviketurvallisuus ja resurssien kestävä käyttö siten, että samalla varmistetaan 
ympäristönsuojelu.

Osana elintarvikkeiden turvallisuutta parantavia toimia unioni edistää vesiviljelyä keinona lisätä elintarvikkeiden saatavuutta, 
elintarvikkeiden saantimahdollisuuksia, työpaikkoja ja tuloja myös osana Horisontti 2020 -ohjelmaa. Vesiviljelyn ja kalankas
vatuksen yhdistäminen on yksi kestävä tapa tämän saavuttamiseksi.

Vesiviljelyn ja kalankasvatuksen yhdistämisen tutkimus ja innovointi unionin tasolla tukee uuden teollisuudenalan kehittymistä, 
avaa mahdollisuuksia uudelle liiketoiminnalle ja vesiviljely- ja puutarha-alan toimijoiden yhdistyksille ja edesauttaa dynaamis
ten lyhyiden kiertojen luomista maaseutu- ja kaupunkialueille. Lisäksi tällä menetelmällä edesautetaan yhteisöjen vahvistamista 
ja muutosten tuomista niihin (esimerkiksi lähiöt, sairaalat, vankilat, hoitokodit) ja se voi toimia sosiaalisen innovoinnin 
katalysaattorina.

Tämän alan tutkimus ja innovointi antaa Euroopalle tärkeän aseman globaalissa biotaloudessa. Sen ansiosta Euroopasta tulisi 
kansainvälisesti näkyvämpi innovatiivisten, kestävien ja kilpailukykyisten elintarvikkeiden tuotantomenetelmien alalla.

Hanke perustuu monitahoiseen lähestymistapaan, jossa otetaan huomioon seuraavat seikat:

— tarve varmistaa kansanterveys ja elintarvikkeiden turvallisuus ekologisella viljelyllä ja vesiviljelytuotannon lisäämisellä 

— ravitsemuksen huomioon ottaminen 

— resurssitehokkuuden tarve (esim. vesi, energia, maa, pääoma) ja tarve parantaa veden, energian ja tilan käyttöä 

— ympäristönsuojelu 

— markkinoiden kehittämisen merkitys 

— organisatorinen ja sosiaalinen innovointi 

— yhteiskunnallisesti hyödyllisten järjestöjen ja yritysten yhteisö- ja solidaarisuustalous 

— sosiaalinen osallisuus ja opetus 

— tarve luoda uusia taitoja ja uusia työpaikkoja työmarkkinoiden uudistamiseksi 

— hallinnoinnin lujittaminen (toisin sanoen sidosryhmien tiiviimpi osallistuminen päätöksentekoon) 

— alueellisen yhteenkuuluvuuden ja yhdennetyn alueellisen lähestymistavan merkitys unionille 

— kestäviä kaupunkeja koskevan politiikan eurooppalainen konteksti 

— osaamistalouden kehittämisen merkitys unionille
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Hanke pyrkii olemaan alueiden välinen, monialainen ja poikkitieteellinen. Toimia ovat seuraavat:

— Inventaarion laatiminen vesiviljelyn ja kalankasvatuksen yhdistämistä käyttävistä teknologioista ja organisaatiomalleista. 
Nykyisellään tiedot ovat hyvin hajanaisia ja näin ollen on tärkeää tunnistaa toimijat, heidän asiantuntemuksensa ja 
tavoitteensa. 

— ”Käytänneyhteisön” perustaminen, joka kerää tämän alan asiantuntemuksen ja resurssit verkostoon ja vaihtaa, jakaa ja kapi
talisoi resursseja dynaamisella tavalla. Yhteisön perustaminen (teknologiayhteisö), mukaan lukien tutkimus-, tiede-, 
ammatti- ja liikeyhteisö, ja tämän verkoston toiminnan edistäminen.

Tälle teknologiayhteisölle annetaan tukea, jotta se voi

— tunnistaa alat, joilla tarvitaan lisätutkimusta ja innovointia 

— koordinoida yhteistyötä tekevien innovoivien pilottihankkeiden perustamista 

— lisätä osaamisen siirtoa ja levittää innovaatioita ja parhaita käytäntöjä, asiantuntemusta ja kokemuksia 

— varmistaa resurssikeskuksen perustaminen ja ylläpitäminen osaamisen ja tulosten levittämiseksi.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 2013/743/EU, annettu 3 päivänä  joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 
2020” (2014–2020) täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta ja päätösten 2006/971/EY, 2006/972/EY, 2006/973/EY, 
2006/974/EY ja 2006/975/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 965) ja erityisesti sen 3 artiklan 3 kohdan b alakohta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1291/2013, annettu 11  päivänä  joulukuuta 2013, tutkimuksen ja inno
voinnin puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–2020) ja päätöksen N:o  1982/2006/EY kumoamisesta (EUVL  L  347, 
20.12.2013, s. 104).

08 02 03 03  Siirtyminen luotettavaan, kestävään ja kilpailukykyiseen energiajärjestelmään

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

278 434 628 28 655 994

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Turvalliseen, puhtaaseen ja tehokkaaseen energiaan liittyvillä toimilla pyritään ennen kaikkea vähentämään Euroopan unionin 
energiankulutusta, pienentämään unionin hiilijalanjälkeä (esimerkiksi kehittämällä kohtuuhintaisia teknologiakomponentteja ja 
-järjestelmiä, joissa on sisäänrakennettuja älytoimintoja) ja tuottamaan vähähiilistä sähköä halvalla (esimerkiksi tutkimalla, kehit
tämällä ja testaamalla täydessä mittakaavassa innovatiivisia uusiutuvia energialähteitä sekä hiilidioksidin talteenotto- ja  varas
tointiteknologioita). Toimissa painotetaan vaihtoehtoisia polttoaineita ja liikuteltavia energianlähteitä sekä yhteisen, älykkään 
eurooppalaisen sähköverkon kehittämistä. Niissä keskitytään energiateknologioiden monialaiseen tutkimukseen ja yleiseuroop
palaisten tutkimusohjelmien ja maailmanluokan infrastruktuurien yhteiseen toteuttamiseen. Lisäksi kehitetään välineitä, mene
telmiä ja malleja vankkaa ja läpinäkyvää poliittista tukea varten ja helpotetaan energiainnovaatioiden markkinoille saattamista. 
Uusiutuvien energialähteiden ja energian loppukäytön tehokkuutta koskeville toimintalohkoille, älykkäät energiaverkot ja ener
gian varastointi mukaan lukien, osoitetaan 85 prosenttia määrärahoista vuodesta 2014 alkaen.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0965:0965:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0104:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0104:FI:PDF
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Oikeusperusta

Neuvoston päätös 2013/743/EU, annettu 3 päivänä  joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 
2020” (2014–2020) täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta ja päätösten 2006/971/EY, 2006/972/EY, 2006/973/EY, 
2006/974/EY ja 2006/975/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 965) ja erityisesti sen 3 artiklan 3 kohdan c alakohta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1291/2013, annettu 11  päivänä  joulukuuta 2013, tutkimuksen ja inno
voinnin puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–2020) ja päätöksen N:o 1982/2006/EY kumoamisesta ETA:n kannalta mer
kityksellinen teksti (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 104).

08 02 03 04  Resurssitehokas, ympäristöystävällinen, turvallinen ja saumaton eurooppalainen liikennejärjestelmä

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

394 541 594 8 086 531

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Tämän toiminnon painopisteinä ovat resurssitehokas liikenne (esim. uuden sukupolven sähköajoneuvojen ja muiden päästöt
tömien tai lähes päästöttömien ajoneuvojen kehittämisen ja käyttöönoton nopeuttaminen) ja liikkuvuuden sekä turvallisuuden 
ja turvatoimien parantaminen ja ruuhkien vähentäminen (esim. yhdennetyn ovelta ovelle -liikenteen ja -logistiikan edistämi
nen). Tavoitteena on myös parantaa Euroopan liikennealan valmistusteollisuuden ja siihen liittyvien palvelujen kilpailukykyä ja 
suorituskykyä esimerkiksi kehittämällä uuden sukupolven innovatiivisia liikennevälineitä ja rakentamalla pohjaa seuraavalle 
sukupolvelle. Tukea annetaan myös toimiin, joilla pyritään parantamaan ymmärrystä liikenteeseen liittyvistä sosioekonomisista 
kehityssuunnista ja näkymistä ja tarjoamaan poliittisille päättäjille näyttöön perustuvia tietoja ja analyyseja.

Osa määrärahasta käytetään aiheesta ”Kohti nollapäästöistä lauttaa” tehtävään arviointiin ja toteutettavuusselvitykseen.

Hankkeen tarkoituksena on arvioida uusiutuvia energialähteitä, kuten vetypolttokennoja, käyttävän nollapäästöisen lautan kehi
tysvaiheita ja toteuttamismahdollisuutta sekä laatia siitä toteutettavuusselvitys.

Vaikka vetypolttokennojen käyttö voimanlähteenä on periaatteessa osoitettu toimivaksi ratkaisuksi pienemmissä kuljetusyksi
köissä kuten busseissa, niiden käyttöä suurissa lautoissa (kuten ropax-lautoissa) olisi arvioitava tarkemmin, jotta voidaan tehdä 
arvio toteutusmahdollisuuksista. Tämäntyyppisen liikennemuodon ja reitin arviointi ja toteutettavuusselvitys tarjoaisi selkeäm
män käsityksen riskeistä ja mahdollisuuksista, joita liittyy vedyn käyttöön liikenteen polttoaineena ja polttokennojen käyttöön 
lauttojen energiamuuntimina.

Arvioinnissa ja toteutettavuusselvityksessä olisi keskityttävä etenkin mahdollisuuksiin käyttää tuulipuistojen yöllä keräämää yli
jäämäenergiaa siihen, että valmistetaan vetypolttoainetta, joka sitten tarjoaisi energiaa alusten käyttövoimaksi ja aluksella tar
jottavien palvelujen energiakulutusta varten. Olisi myös arvioitava yhdistettyjä energialähteitä, kuten aluksella olevia 
aurinkopaneeleita ja Flettner-roottoreita, jotka tuottavat alukselle lisäenergiaa, pitäen yleisenä tavoitteena hiili-, rikki- ja typpi
päästöistä eroon pääsemistä.

Toteutusmahdollisuuksien optimoimiseksi arvioinnissa olisi keskityttävä lähimerenkulun reitteihin ottaen huomioon infrastruk
tuuriin ja luonnonoloihin liittyvät edellytykset, jotta voidaan varmistaa vaihtoehtoisten energialähteiden (pääasiassa tuulipuis
tojen) tehokas tarjonta sekä asiantuntemuksen paikantaminen ja asiaankuuluvien teknologiakeskusten ja mahdollisten yksityisen 
sektorin kumppanien läsnäolo. Ensimmäiseksi olisi kartoitettava asianmukaiset sijaintipaikat, jotta voidaan selvittää nollapääs
töisten lauttapalvelujen mahdolliset ja optimaaliset reitit unionissa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0965:0965:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0104:FI:PDF
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Arvioinnin ja toteutettavuusselvityksen yhteydessä olisi kartoitettava tarvittavat toimet, joiden avulla hybridit, akut, polttoken
not ja polttoainetyypit voidaan valjastaa nollapäästötavoitteen käyttöön, jotta voidaan saavuttaa tehokkuushyötyjä heti tekno
logioiden kehityttyä riittävän pitkälle mutta myös saada kokemusta ja visioida jatkokehitystä.

Lisäksi valittujen reittien markkina-arvio voisi antaa selvemmän kuvan nollapäästöisen lautan toteuttamis- ja toimintakustan
nuksista ja sen perusteella voitaisiin myös arvioida, olisiko edellä kuvatun kaltainen lauttapalvelu taloudellisesti elinkelpoinen 
nykyisissä markkinaoloissa.

Hankkeen kesto voisi olla vuosi tai kaksi, ja siinä voitaisiin valita yksi tai kaksi asianmukaista lauttareittiä.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 2013/743/EU, annettu 3 päivänä  joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 
2020” (2014–2020) täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta ja päätösten 2006/971/EY, 2006/972/EY, 2006/973/EY, 
2006/974/EY ja 2006/975/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 965) ja erityisesti sen 3 artiklan 3 kohdan d alakohta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1291/2013, annettu 11  päivänä  joulukuuta 2013, tutkimuksen ja inno
voinnin puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–2020) ja päätöksen N:o  1982/2006/EY kumoamisesta (EUVL  L  347, 
20.12.2013, s. 104).

08 02 03 05  Resurssitehokas ja ilmastonmuutosta kestävä talous sekä raaka-aineiden kestävä saatavuus

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

271 940 800 2 478 694

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Päätavoitteena on saavuttaa resurssitehokas ja ilmastonmuutokseen sopeutuva talous sekä raaka-aineiden kestävä saatavuus, jotta 
maailman kasvavan väestön tarpeet voidaan täyttää planeettamme luonnonvarojen kestokyvyn rajoissa. Tätä osin toimissa pai
notetaan ilmastonmuutoksen torjumista ja siihen sopeutumista, luonnonvarojen ja ekosysteemien kestävää hoitoa ja siirtymistä 
vihreään talouteen ekoinnovoinnin avulla. Tavoitteena on myös kehittää kattavia ja jatkuvatoimisia maapallon ympäristön 
havainnointi- ja tietojärjestelmiä.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 2013/743/EU, annettu 3 päivänä  joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 
2020” (2014–2020) täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta ja päätösten 2006/971/EY, 2006/972/EY, 2006/973/EY, 
2006/974/EY ja 2006/975/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 965) ja erityisesti sen 3 artiklan 3 kohdan e alakohta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1291/2013, annettu 11  päivänä  joulukuuta 2013, tutkimuksen ja inno
voinnin puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–2020) ja päätöksen N:o  1982/2006/EY kumoamisesta (EUVL  L  347, 
20.12.2013, s. 104).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0965:0965:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0104:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0104:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0965:0965:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0104:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0104:FI:PDF
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08 02 03 06  Osallistavat, innovatiiviset ja turvalliset eurooppalaiset yhteiskunnat

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

193 407 483 17 625 757

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Tämän toimen tavoitteena on edistää osallistavien ja innovatiivisten yhteiskuntien kehittämistä parantamalla yhteiskunnallista, 
taloudellista ja poliittista osallisuutta, mikä edistää älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua ja tukee myönteistä kulttuurien välistä 
dynamiikkaa. Tämän tutkimuksen tuloksilla on määrä tukea sellaisia politiikkoja, joilla torjutaan köyhyyttä ja ehkäistään erilai
sia erottelun, syrjinnän ja eriarvoisuuden muotoja, kuten sukupuolten eriarvoisuutta tai innovaatiokuilua, eurooppalaisissa 
yhteiskunnissa. Tähän sisältyvät myös yhteiskunnan osallisuuden varmistaminen tutkimuksessa ja innovoinnissa, innovaatiou
nionin ja eurooppalaisen tutkimusalueen tietopohjan vahvistaminen sekä johdonmukaisen ja tehokkaan yhteistyön edistämi
nen kolmansien maiden kanssa.

Osa määrärahasta on tarkoitus käyttää Confederation of European Senior Expert Services -liiton (CESES) ja sen jäsenyhdistysten 
toteuttamiin toimiin, joihin kuuluu tekninen apu, neuvontapalvelut ja koulutus valituissa julkisen ja yksityisen sektorin yrityk
sissä ja laitoksissa. Tämän aikaansaamiseksi unionin tulojen ja menojen hyväksyjiä kannustetaan hyödyntämään kaikkia uuden 
varainhoitoasetuksen tarjoamia mahdollisuuksia, kuten CESESin luontoissuorituksia unionin hankkeisiin.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 2013/743/EU, annettu 3 päivänä  joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 
2020” (2014–2020) täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta ja päätösten 2006/971/EY, 2006/972/EY, 2006/973/EY, 
2006/974/EY ja 2006/975/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 965) ja erityisesti sen 3 artiklan 3 kohdan f alakohta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1291/2013, annettu 11  päivänä  joulukuuta 2013, tutkimuksen ja inno
voinnin puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–2020) ja päätöksen N:o  1982/2006/EY kumoamisesta (EUVL  L  347, 
20.12.2013, s. 104).

08 02 04  Tiede yhteiskunnassa ja yhteiskuntaa varten

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m.

Selvitysosa

Tavoitteena on kehittää tehokasta yhteistyötä tieteen ja yhteiskunnan välille, hankkia uusia lahjakkuuksia tieteen pariin ja yhdis
tää tieteellinen huippuosaaminen yhteiskunnalliseen tietoisuuteen ja vastuullisuuteen.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0965:0965:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0104:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0104:FI:PDF
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Toimissa keskitytään seuraaviin asioihin: tiede- ja teknologiaurien tekeminen houkutteleviksi nuorille opiskelijoille sekä kestä
vän vuorovaikutuksen edistäminen koulujen, tutkimuslaitosten, teollisuuden ja kansalaisjärjestöjen välillä; sukupuolten tasa-
arvon edistäminen tutkimustoimien sisällön ja suunnittelun yhteydessä; yhteiskunnan integroiminen tiedettä ja innovointia 
koskeviin kysymyksiin, politiikkoihin ja toimiin kansalaisten etujen ja arvojen sisällyttämiseksi ja tutkimuksen ja innovoinnin 
alalla saatavien tulosten laadun, relevanssin, yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden ja kestävyyden parantamiseksi eri toiminta-
aloilla yhteiskunnallisesta innovoinnista bioteknologian ja nanoteknologian kaltaisiin aloihin; kansalaisten kannustaminen tie
teen harrastamiseen muodollisen ja epämuodollisen tiedekasvatuksen keinoin; julkisin varoin rahoitetun tutkimuksen tulosten 
saatavuuden ja käytön kehittäminen; hallinnon kehittäminen, jotta kaikki voivat kehittää yhteiskunnan tarpeita ja vaatimuksia 
kuuntelevaa vastuullista tutkimusta ja innovointia; tutkimuksen ja innovoinnin eettisen säännöstön edistäminen; asianmukais
ten ja oikeasuhteisten varotoimien toteuttaminen tutkimus- ja innovointitoimien yhteydessä ennakoimalla ja arvioimalla mah
dollisia ympäristö-, terveys- ja turvallisuusvaikutuksia; tieteellistä viestintää koskevan tietämyksen parantaminen, jotta voidaan 
parantaa tutkijoiden, yleisten tiedotusvälineiden ja yleisön välisen vuorovaikutuksen laatua ja tehokkuutta.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 2013/743/EU, annettu 3 päivänä  joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 
2020” (2014–2020) täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta ja päätösten 2006/971/EY, 2006/972/EY, 2006/973/EY, 
2006/974/EY ja 2006/975/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 965) ja erityisesti sen 3 artiklan 3 kohdan f alakohta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1291/2013, annettu 11  päivänä  joulukuuta 2013, tutkimuksen ja inno
voinnin puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–2020) ja päätöksen N:o  1982/2006/EY kumoamisesta (EUVL  L  347, 
20.12.2013, s. 104).

08 02 05  Horisontti 2020 -puiteohjelman horisontaaliset toimet

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m.

Selvitysosa

Uusi momentti

Määräraha kattaa luonteeltaan horisontaaliset toimet, joilla tuetaan Horisontti 2020 -puiteohjelman toteuttamista. Tähän sisäl
tyvät esimerkiksi toimet, joilla tuetaan toimien tuloksista tiedottamista ja niiden levittämistä sekä niiden käyttämistä innovoin
nin ja kilpailukyvyn edistämiseksi. Toimiin voi sisältyä myös läpileikkaavia toimia, jotka liittyvät useisiin Horisontti 2020 
-ohjelman painopistealoihin.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 2013/743/EU, annettu 3 päivänä  joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 
2020” (2014–2020) täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta ja päätösten 2006/971/EY, 2006/972/EY, 2006/973/EY, 
2006/974/EY ja 2006/975/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 965).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1291/2013, annettu 11  päivänä  joulukuuta 2013, tutkimuksen ja inno
voinnin puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–2020) ja päätöksen N:o  1982/2006/EY kumoamisesta (EUVL  L  347, 
20.12.2013, s. 104).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0965:0965:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0104:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0104:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0965:0965:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0104:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0104:FI:PDF
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08 02 07  Yhteisyritykset

08 02 07 31  Innovatiiviset lääkkeet 2 -aloite (IMI2-yhteisyritys) – Tukimenot

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

490 000 490 000

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Innovatiiviset lääkkeet 2 -aloite (IMI2-yhteisyritys) edistää Horisontti 2020 -ohjelman täytäntöönpanoa ja painopistealueen
”Yhteiskunnalliset haasteet” erityistavoitteen ”Terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi” ratkaisemista. Sen tavoitteena on paran
taa Euroopan kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia tuottamalla uusia ja tehokkaampia diagnosointi- ja hoitotapoja, kuten uutta 
mikrobilääkehoitoa.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän momentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 2013/743/EU, annettu 3 päivänä  joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 
2020” (2014–2020) täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta ja päätösten 2006/971/EY, 2006/972/EY, 2006/973/EY, 
2006/974/EY ja 2006/975/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 965).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1291/2013, annettu 11  päivänä  joulukuuta 2013, tutkimuksen ja inno
voinnin puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–2020) ja päätöksen N:o  1982/2006/EY kumoamisesta (EUVL  L  347, 
20.12.2013, s. 104).

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 10 päivänä heinäkuuta 2013 esittämä ehdotus neuvoston asetukseksi yhteisyrityksen perustamisesta Innovatiiviset 
lääkkeet 2 -aloitetta varten (COM(2013) 495 final).

08 02 07 32  Innovatiiviset lääkkeet 2 -aloite (IMI2-yhteisyritys)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

207 300 000 16 600 000

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Innovatiiviset lääkkeet 2 -aloite (IMI2-yhteisyritys) edistää Horisontti 2020 -ohjelman täytäntöönpanoa ja erityisesti painopis
tealueen ”Yhteiskunnalliset haasteet” erityistavoitteen ”Terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi” ratkaisemista. Sen tavoitteena on 
parantaa Euroopan kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia tuottamalla uusia ja tehokkaampia diagnosointi- ja hoitotapoja, kuten 
uutta mikrobilääkehoitoa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0965:0965:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0104:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0104:FI:PDF
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Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän momentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 2013/743/EU, annettu 3 päivänä  joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 
2020” (2014–2020) täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta ja päätösten 2006/971/EY, 2006/972/EY, 2006/973/EY, 
2006/974/EY ja 2006/975/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 965).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1291/2013, annettu 11  päivänä  joulukuuta 2013, tutkimuksen ja inno
voinnin puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–2020) ja päätöksen N:o  1982/2006/EY kumoamisesta (EUVL  L  347, 
20.12.2013, s. 104).

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 10 päivänä heinäkuuta 2013 esittämä ehdotus neuvoston asetukseksi yhteisyrityksen perustamisesta Innovatiiviset 
lääkkeet 2 -aloitetta varten (COM(2013) 495 final).

08 02 07 33  Biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritys – Tukimenot

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

977 500 977 500

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritys edistää Horisontti 2020 -ohjelman täytäntöönpanoa ja erityisesti painopistealueen
”Yhteiskunnalliset haasteet” erityistavoitteen ”Elintarvikehuolto, kestävä maatalous, merien ja merenkulun tutkimus ja biota
lous” ratkaisemista ja erityistavoitteen ”Teollisuuden johtoasema” osa-alueen ”Kehitystä vauhdittava keskeinen teknologia” saa
vuttamista. Sen tavoitteena on kehittää uusia ja kilpailukykyisiä biopohjaisten teollisuudenalojen arvoketjuja, jotka korvaavat 
fossiilisten polttoaineiden tarpeen ja jotka vaikuttavat voimakkaasti maaseudun kehittämiseen.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän momentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0965:0965:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0104:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0104:FI:PDF
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Oikeusperusta

Neuvoston päätös 2013/743/EU, annettu 3 päivänä  joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 
2020” (2014–2020) täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta ja päätösten 2006/971/EY, 2006/972/EY, 2006/973/EY, 
2006/974/EY ja 2006/975/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 965).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1291/2013, annettu 11  päivänä  joulukuuta 2013, tutkimuksen ja inno
voinnin puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–2020) ja päätöksen N:o  1982/2006/EY kumoamisesta (EUVL  L  347, 
20.12.2013, s. 104).

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 10 päivänä heinäkuuta 2013 esittämä ehdotus neuvoston asetukseksi biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityk
sestä (COM(2013) 496 final).

08 02 07 34  Biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritys

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

50 000 000 p.m.

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritys edistää Horisontti 2020 -ohjelman täytäntöönpanoa ja erityisesti painopistealueen
”Yhteiskunnalliset haasteet” erityistavoitteen ”Elintarvikehuolto, kestävä maatalous, merien ja merenkulun tutkimus ja biota
lous” ratkaisemista ja erityistavoitteen ”Teollisuuden johtoasema” osa-alueen ”Kehitystä vauhdittava keskeinen teknologia” saa
vuttamista. Sen tavoitteena on kehittää uusia ja kilpailukykyisiä biopohjaisten teollisuudenalojen arvoketjuja, jotka korvaavat 
fossiilisten polttoaineiden tarpeen ja jotka vaikuttavat voimakkaasti maaseudun kehittämiseen.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän momentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 2013/743/EU, annettu 3 päivänä  joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 
2020” (2014–2020) täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta ja päätösten 2006/971/EY, 2006/972/EY, 2006/973/EY, 
2006/974/EY ja 2006/975/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 965).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1291/2013, annettu 11  päivänä  joulukuuta 2013, tutkimuksen ja inno
voinnin puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–2020) ja päätöksen N:o  1982/2006/EY kumoamisesta (EUVL  L  347, 
20.12.2013, s. 104).

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 10 päivänä heinäkuuta 2013 esittämä ehdotus neuvoston asetukseksi biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityk
sestä (COM(2013) 496 final).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0965:0965:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0104:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0104:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0965:0965:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0104:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0104:FI:PDF
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08 02 07 35  Clean Sky 2 -yhteisyritys (Clean Sky 2) – Tukimenot

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

1 225 333 1 225 333

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Clean Sky -yhteisyritys edistää Horisontti 2020 -ohjelman täytäntöönpanoa ja erityisesti painopistealueen ”Yhteiskunnalliset 
haasteet” erityistavoitteen ”Älykäs, ympäristöystävällinen ja yhdentynyt liikenne” ratkaisemista. Sen tavoitteena on vähentää sel
västi seuraavan sukupolven ilma-alusten ympäristövaikutuksia.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän momentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 2013/743/EU, annettu 3 päivänä  joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 
2020” (2014–2020) täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta ja päätösten 2006/971/EY, 2006/972/EY, 2006/973/EY, 
2006/974/EY ja 2006/975/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 965).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1291/2013, annettu 11  päivänä  joulukuuta 2013, tutkimuksen ja inno
voinnin puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–2020) ja päätöksen N:o  1982/2006/EY kumoamisesta (EUVL  L  347, 
20.12.2013, s. 104).

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 10  päivänä  heinäkuuta 2013 esittämä ehdotus neuvoston asetukseksi Clean Sky 2 -yhteisyrityksestä (COM(2013) 
505 final).

08 02 07 36  Clean Sky 2 -yhteisyritys

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

100 000 000 13 000 000

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Clean Sky -yhteisyritys edistää Horisontti 2020 -ohjelman täytäntöönpanoa ja erityisesti painopistealueen ”Yhteiskunnalliset 
haasteet” erityistavoitteen ”Älykäs, ympäristöystävällinen ja yhdentynyt liikenne” ratkaisemista. Sen tavoitteena on vähentää sel
västi seuraavan sukupolven ilma-alusten ympäristövaikutuksia.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän momentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0965:0965:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0104:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0104:FI:PDF
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Oikeusperusta

Neuvoston päätös 2013/743/EU, annettu 3 päivänä  joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 
2020” (2014–2020) täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta ja päätösten 2006/971/EY, 2006/972/EY, 2006/973/EY, 
2006/974/EY ja 2006/975/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 965).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1291/2013, annettu 11  päivänä  joulukuuta 2013, tutkimuksen ja inno
voinnin puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–2020) ja päätöksen N:o  1982/2006/EY kumoamisesta (EUVL  L  347, 
20.12.2013, s. 104).

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 10  päivänä  heinäkuuta 2013 esittämä ehdotus neuvoston asetukseksi Clean Sky 2 -yhteisyrityksestä (COM(2013) 
505 final).

08 02 07 37  Polttokenno- ja vety-yhteisyritys 2 (FCH2-yhteisyritys) – Tukimenot

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

292 667 292 667

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Polttokenno- ja vety-yhteisyritys 2 edistää Horisontti 2020 -ohjelman täytäntöönpanoa ja erityisesti painopistealueen ”Yhteis
kunnalliset haasteet” erityistavoitteiden ”Turvallinen, puhdas ja tehokas energia” ja ”Älykäs, ympäristöystävällinen ja yhdentynyt 
liikenne” ratkaisemista. Sen tavoitteena on kehittää kaupallisesti kannattavia ja puhtaita ratkaisuja, joissa käytetään vetyä ener
giankantajana ja polttokennoja energianmuuntajina.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän momentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 2013/743/EU, annettu 3 päivänä  joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 
2020” (2014–2020) täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta ja päätösten 2006/971/EY, 2006/972/EY, 2006/973/EY, 
2006/974/EY ja 2006/975/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 965).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1291/2013, annettu 11  päivänä  joulukuuta 2013, tutkimuksen ja inno
voinnin puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–2020) ja päätöksen N:o  1982/2006/EY kumoamisesta (EUVL  L  347, 
20.12.2013, s. 104).

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 10 päivänä heinäkuuta 2013 esittämä ehdotus neuvoston asetukseksi polttokenno- ja vetyteknologian alalla toimi
vasta toisesta yhteisyrityksestä (COM(2013) 506 final).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0965:0965:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0104:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0104:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0965:0965:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0104:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0104:FI:PDF
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08 02 07 38  Polttokenno- ja vety-yhteisyritys 2 (FCH2-yhteisyritys)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

93 354 000 p.m.

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Polttokenno- ja vety-yhteisyritys 2 edistää Horisontti 2020 -ohjelman täytäntöönpanoa ja erityisesti painopistealueen ”Yhteis
kunnalliset haasteet” erityistavoitteiden ”Turvallinen, puhdas ja tehokas energia” ja ”Älykäs, ympäristöystävällinen ja yhdentynyt 
liikenne” ratkaisemista. Sen tavoitteena on kehittää kaupallisesti kannattavia ja puhtaita ratkaisuja, joissa käytetään vetyä ener
giankantajana ja polttokennoja energianmuuntajina.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän momentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 2013/743/EU, annettu 3 päivänä  joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 
2020” (2014–2020) täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta ja päätösten 2006/971/EY, 2006/972/EY, 2006/973/EY, 
2006/974/EY ja 2006/975/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 965).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1291/2013, annettu 11  päivänä  joulukuuta 2013, tutkimuksen ja inno
voinnin puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–2020) ja päätöksen N:o  1982/2006/EY kumoamisesta (EUVL  L  347, 
20.12.2013, s. 104).

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 10 päivänä heinäkuuta 2013 esittämä ehdotus neuvoston asetukseksi polttokenno- ja vetyteknologian alalla toimi
vasta toisesta yhteisyrityksestä (COM(2013) 506 final).

08 02 50  (Euroopan talousalueen ulkopuolisilta) kolmansilta osapuolilta peräisin olevat määrärahat tutkimukseen ja teknologian 
kehittämiseen

08 02 50 01  (Euroopan talousalueen ulkopuolisilta) kolmansilta osapuolilta peräisin olevat määrärahat tutkimukseen ja teknologian kehit
tämiseen (2014–2020)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m.

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka vastaavat tutkimukseen ja teknologiseen kehittämiseen osallistuvilta (Euroo
pan talousalueen ulkopuolisilta) kolmansilta osapuolilta tai mailta peräisin olevista tuloista saatavia lisämäärärahoja ajanjak
solla 2014–2020.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0965:0965:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0104:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0104:FI:PDF
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Tulotaulukon alamomenteille 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 1 6, 6 0 3 1 ja 6 0 3 3 mahdollisesti otetut tulot voidaan ottaa määrärahoiksi 
varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti.

Euroopan atomienergiayhteisön ja Sveitsin välisistä yhteistyösopimuksista tai monenvälisestä Euroopan fuusiokehityssopimuk
sesta johtuvat tulot otetaan tulotaulukon alamomenteille 6 0 1 1 ja 6 0 1 2, joilta ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi varain
hoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti.

08 02 50 02  (Euroopan talousalueen ulkopuolisilta) kolmansilta osapuolilta peräisin olevat määrärahat tutkimukseen ja teknologian kehit
tämiseen (ennen vuotta 2014)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. p.m. p.m. 180 845 754,82 198 785 408,07

Selvitysosa

Entinen momentti 08 22 04 (osittain)

Momentti on tarkoitettu kattamaan menot, jotka vastaavat tutkimukseen ja teknologiseen kehittämiseen osallistuvilta (Euroo
pan talousalueen ulkopuolisilta) kolmansilta osapuolilta tai mailta peräisin olevista tuloista saatavia lisämäärärahoja ennen vuotta 
2014.

Tulotaulukon alamomenteille 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 1 6, 6 0 3 1 ja 6 0 3 3 mahdollisesti otetut tulot voidaan ottaa määrärahoiksi 
varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti.

Euroopan atomienergiayhteisön ja Sveitsin välisistä yhteistyösopimuksista tai monenvälisestä Euroopan fuusiokehityssopimuk
sesta johtuvat tulot otetaan tulotaulukon alamomenteille 6 0 1 1 ja 6 0 1 2, joilta ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi varain
hoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti.

08 02 51  Tutkimuksen edellisen puiteohjelman (seitsemäs puiteohjelma) loppuun saattaminen – EY:n epäsuorat toimet (2007–2013)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 2 568 132 885 5 589 609 565 4 328 649 206 5 236 412 959,21 4 187 220 752,34

Selvitysosa

Edelliset momentit 08 02 01, 08 02 02, 08 02 03, 08 03 01, 08 04 01, 08 04 02, 08 05 01, 08 05 02, 08 05 03, 08 06 01, 
08 06 02, 08 07 01, 08 07 02, 08 07 03, 08 07 04, 08 08 01, 08 09 01, 08 10 01, 08 12 01, 08 13 01, 08 14 01, 08 15 01, 
08 16 01, 08 17 01, 08 18 01, 08 19 01 ja 32 06 02

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta maksamatta olevat sitoumukset.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän momentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.
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Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1982/2006/EY, tehty 18 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan yhteisön seitse
männestä tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelmasta (2007–2013) (EUVL L 412, 30.12.2006, 
s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1906/2006, annettu 18 päivänä  joulukuuta 2006, säännöistä, jotka kos
kevat yritysten, tutkimuskeskusten ja korkeakoulujen osallistumista seitsemännen puiteohjelman toimiin sekä tutkimustulosten 
levittämistä (2007–2013) (EUVL L 391, 30.12.2006, s. 1).

Neuvoston päätös 2006/971/EY, tehty 19 päivänä  joulukuuta 2006, Euroopan yhteisön seitsemännen tutkimuksen, teknolo
gian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelman (2007–2013) täytäntöön panemiseksi toteutettavasta erityisohjelmasta
”Yhteistyö” (EUVL L 400, 30.12.2006, s. 86).

Neuvoston päätös 2006/972/EY, tehty 19 päivänä  joulukuuta 2006, Euroopan yhteisön seitsemännen tutkimuksen, teknolo
gian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelman (2007–2013) täytäntöön panemiseksi toteutettavasta erityisohjelmasta
”Ideat” (EUVL L 400, 30.12.2006, s. 243).

Neuvoston päätös 2006/974/EY, tehty 19 päivänä  joulukuuta 2006, Euroopan yhteisön seitsemännen tutkimuksen, teknolo
gian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelman (2007–2013) täytäntöön panemiseksi toteutettavasta erityisohjelmasta ”Val
miudet” (EUVL L 400, 30.12.2006, s. 299).

Neuvoston asetus (EY) N:o 73/2008, annettu 20 päivänä  joulukuuta 2007, yhteisyrityksen perustamisesta innovatiivisia lääk
keitä koskevan yhteisen teknologia-aloitteen toteuttamiseksi (EUVL L 30, 4.2.2008, s. 38).

Neuvoston asetus (EY)  N:o  71/2008, annettu 20  päivänä  joulukuuta 2007, Clean Sky -yhteisyrityksen perustamisesta 
(EUVL L 30, 4.2.2008, s. 1).

Neuvoston asetus (EY) N:o 521/2008, annettu 30 päivänä  toukokuuta 2008, polttokenno- ja vetyteknologian alalla toimivan 
yhteisyrityksen perustamisesta (EUVL L 153, 12.6.2008, s. 1).

Viiteasiakirjat-säädökset

Euroopan parlamentin 12  päivänä  heinäkuuta 2007 antama päätöslauselma TRIPS-sopimuksesta ja lääkkeiden saatavuudesta 
(EUVL C 175 E, 10.7.2008, s. 591).

08 02 52  Ennen vuotta 2007 aloitettujen Euroopan yhteisön puiteohjelmien loppuun saattaminen – epäsuorat toimet

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 16 232 123 — 30 035 646 1 622 406,53 125 978 679,92

Selvitysosa

Entinen momentti 08 22 01, entiset alamomentit 08 22 02 01 ja 08 22 03 01

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta maksamatta olevat sitoumukset.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän momentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden rahoitusosuus rajoittuu ainoastaan niiden osallistumiseen puiteohjelman muuhun 
kuin ydinenergiaa koskevaan toimintaan.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 87/516/Euratom, ETY, tehty 28 päivänä syyskuuta 1987, yhteisöjen tutkimuksen ja teknologisen kehittämi
sen puiteohjelmasta (1987–1991) (EYVL L 302, 24.10.1987, s. 1).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:412:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:412:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:391:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:400:0086:0086:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:400:0243:0243:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:400:0299:0299:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:030:0038:0038:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:030:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:153:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:175E:0591:0591:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1987&mm=10&jj=24&type=L&nnn=302&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
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Neuvoston päätös 90/221/Euratom, ETY, tehty 23 päivänä huhtikuuta 1990, yhteisöjen tutkimuksen ja teknologisen kehittä
misen puiteohjelmasta (1990–1994) (EYVL L 117, 8.5.1990, s. 28).

Neuvoston päätös 93/167/Euratom, ETY, tehty 15 päivänä maaliskuuta 1993, yhteisön tutkimuksen ja teknologian kehittämi
sen puiteohjelmasta (1990–1994) tehdyn päätöksen 90/221/Euratom, ETY muuttamisesta (EYVL L 69, 20.3.1993, s. 43).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o  1110/94/EY, tehty 26  päivänä  huhtikuuta 1994, Euroopan yhteisön neljän
nestä puiteohjelmasta tutkimusta, teknologista kehittämistä ja esittelyä koskevien toimien osalta (1994–1998) (EYVL  L  126, 
18.5.1994, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 2535/97/EY, tehty 1 päivänä joulukuuta 1997, Euroopan yhteisön neljännestä 
puiteohjelmasta tutkimusta, teknologista kehittämistä ja esittelyä koskevien toimien osalta (1994–1998) tehdyn päätöksen 
N:o 1110/94/EY mukauttamisesta toisen kerran (EYVL L 347, 18.12.1997, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o  182/1999/EY, tehty 22  päivänä  joulukuuta 1998, Euroopan yhteisön tutki
musta, teknologista kehittämistä ja esittelyä tarkoittavia toimia koskevasta viidennestä puiteohjelmasta (1998–2002) (EYVL L 26, 
1.2.1999, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o  1513/2002/EY, tehty 27  päivänä  kesäkuuta 2002, eurooppalaisen tutkimus
alueen toteuttamista ja innovointia tukevasta Euroopan yhteisön kuudennesta tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esitte
lyn puiteohjelmasta (2002–2006) (EYVL L 232, 29.8.2002, s. 1).

Neuvoston päätös 2002/834/EY, tehty 30 päivänä syyskuuta 2002, tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esittelyn erityis
ohjelmasta ”Eurooppalaisen tutkimusalueen integrointi ja lujittaminen” (2002–2006) (EYVL L 294, 29.10.2002, s. 1).

Neuvoston päätös 2002/835/EY, tehty 30 päivänä syyskuuta 2002, tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esittelyn erityis
ohjelmasta ”Eurooppalaisen tutkimusalueen jäsentäminen” (2002–2006) (EYVL L 294, 29.10.2002, s. 44).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1209/2003/EY, tehty 16 päivänä kesäkuuta 2003, yhteisön osallistumisesta usei
den jäsenvaltioiden käynnistämään tutkimus- ja kehittämisohjelmaan HI-viruksen/aidsin, malarian ja tuberkuloosin torjumi
sessa käytettävien uusien kliinisten interventioiden kehittämiseksi Euroopan ja kehitysmaiden välisen pitkän aikavälin 
yhteistyökumppanuuden avulla (EUVL L 169, 8.7.2003, s. 1).

08 02 77  Pilottihankkeet ja valmistelevat toimet

08 02 77 01  Pilottihanke – Homeopatian ja kasvilääkinnän käyttöä kotieläintuotannossa koskevan tutkimuksen koordinointi

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 125 000 p.m. p.m. 500 000,— 250 000,—

Selvitysosa

Entinen momentti 05 08 12

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1990&mm=05&jj=08&type=L&nnn=117&pppp=0028&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1993&mm=03&jj=20&type=L&nnn=069&pppp=0043&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=05&jj=18&type=L&nnn=126&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=05&jj=18&type=L&nnn=126&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1997&mm=12&jj=18&type=L&nnn=347&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:026:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:026:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:232:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:294:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:294:0044:0044:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:169:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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08 02 77 02  Pilottihanke – Kriittisten raaka-aineiden talteenotto kierrätyksen avulla: tilaisuus Euroopan unionille ja Afrikan unionille

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— 112 500 500 000 250 000

Selvitysosa

Entinen momentti 21 04 07

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Yleistavoite

Aloitteen tarkoituksena on luoda perusta Euroopan ja Afrikan vakaalle yhteistyölle raaka-aineiden kierrätykseen ja talteenot
toon liittyvän tutkimuksen ja innovoinnin alalla.

Jätehuollon parantaminen ja ympäristö- ja terveyskustannusten välttäminen saattavat osaltaan vähentää Afrikan maiden halli
tuksiin kohdistuvaa taloudellista painetta ja parantaa raaka-aineiden saantia. Yksityisen sektorin osallistuminen voi vähentää kus
tannuksia merkittävästi sekä parantaa palvelutarjontaa.

Tämä on tarkoitus toteuttaa kahtena vuonna 2013 pidettävänä seminaarina, joista toinen järjestetään Euroopassa ja toinen 
Afrikassa.

Raaka-aineiden talteenottoon ja jätteiden kierrätykseen liittyvät erityistavoitteet ovat muun muassa seuraavat:

— tiedonvaihto toimintapolitiikan ja tutkimuksen tasolla, 

— foorumin tarjoaminen eurooppalaisille ja afrikkalaisille yrittäjille sekä korkeakouluille ja tutkijoille, 

— Euroopan unionin ja Afrikan unionin jäsenvaltioiden hallitusten sitouttaminen.

Seuraavat tahot osallistuvat pilottihankkeeseen:

— Euroopan unioni, 

— Afrikan unioni, 

— raaka-ainealan sekä jäte- ja kierrätysalan edustajat, 

— resurssitehokkuuteen ja kierrätykseen liittyvien ympäristöteknologioiden parissa toimivat korkeakoulujen ja tutkijoiden 
edustajat.

Päätelmät

Euroopan unioni on aiemmin ottanut Afrikan maiden kanssa onnistuneesti käyttöön vastaavanlaisia poliittisia ja tutkimusinf
rastruktuureja useilla aloilla, joihin kuuluvat muun muassa tutkimusverkostot (sähköiset infrastruktuurit). Nämä aloitteet ovat 
luoneet Euroopan ja Afrikan välille tiiviitä yhteyksiä, jotka perustuvat aina yhteisen edun mukaisiin tavoitteisiin.

Tältä pohjalta pilottihanke käsittelee seuraavia keskeisiä kysymyksiä:

— Yhteinen jätehuoltopolitiikka: Euroopassa tuotetut ja Afrikkaan viedyt jätteet (raaka-aineet) olisi käsiteltävä tehokkaalla ja 
ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Euroopan unionin ja Afrikan unionin olisi kehitettävä yhteinen jätehuoltosuunni
telma näitä aineita varten.
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— Innovoivia kierrätysteknologioita koskevan tietämyksen siirtäminen: Jotkut ratkaisut vaatisivat ehdottomasti teknologioi
hin, prosesseihin ja palveluihin liittyviä läpimurtoja, mutta kiireellisempänä painopisteenä vaikuttaa olevan nykyisten tek
nologioiden hyödyntäminen, tietämyksen jakaminen ja tietoisuus. Tutkimuksen olisi katettava arvokkaiden aineiden, myös 
raaka-aineiden, keruu ja talteenotto yhdyskunta- ja teollisuusjätteestä sekä niiden kierrätys. Afrikan maiden on selvittävä 
jätteestä, jota on vuosikymmeniä tuotu niiden maa- ja merialueille. Eurooppalaisella tutkimuksella voidaan auttaa ratkai
semaan joitakin nykyisiä jätehuollon ongelmia. 

— Talous ja työpaikkojen luominen: Investoiminen jätealan viherryttämiseen voi luoda monia erilaisia taloudellisia ja ympä
ristöhyötyjä. Esimerkiksi kierrätys luo enemmän työpaikkoja kuin se korvaa, minkä ansiosta se on yksi tärkeimmistä aloista 
uusien työpaikkojen luomisen kannalta. EU:n jätelainsäädäntö on innovoivimpia ja kattavimpia maailmassa. Sen täytän
töönpano toisi vuosittain 72 000 000 000 euron kustannussäästöt, nostaisi jätehuollon ja kierrätyksen liikevaihtoa
42 000 000 000 eurolla vuodessa sekä loisi 400 000 uutta työpaikkaa.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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LUKU  08 03  —  EURATOM-OHJELMA — EPÄSUORAT TOIMET

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012
%

Maksut
2012/2014Maksusitou

mukset Maksut Maksusitou
mukset Maksut Maksusitou-

mukset Maksut

08 03 EURATOM-OHJELMA – 
EPÄSUORAT TOIMET

08 03 01 Euratom-ohjelman toimin
tamenot

08 03 01 01 Euratom – Fuusioenergia 1.1 94 723 000 48 884 318 —

08 03 01 02 Euratom – Ydinfissio ja 
säteilysuojelu 1.1 45 789 000 13 353 389 —

Momentti 08 03 01 – 
Välisumma 140 512 000 62 237 707 —

08 03 50 (Euroopan talousalueen 
ulkopuolisilta) kolmansilta 
osapuolilta peräisin olevat 
määrärahat tutkimukseen 
ja teknologian 
kehittämiseen

08 03 50 01 (Euroopan talousalueen 
ulkopuolisilta) kolmansilta 
osapuolilta peräisin olevat 
määrärahat tutkimukseen ja 
teknologian kehittämiseen 
(2014–2020) 1.1 p.m. p.m. —

08 03 50 02 (Euroopan talousalueen 
ulkopuolisilta) kolmansilta 
osapuolilta peräisin olevat 
määrärahat tutkimukseen ja 
teknologian kehittämiseen 
(ennen vuotta 2014) 1.1 p.m. p.m. p.m. p.m. 64 006 714,26 46 320 698,41 —

Momentti 08 03 50 – 
Välisumma p.m. p.m. p.m. p.m. 64 006 714,26 46 320 698,41 —

08 03 51 Edellisen (vuosia 
2007–2013 koskevan) 
Euratomin tutkimuksen 
puiteohjelman loppuun 
saattaminen 1.1 p.m. 40 279 636 128 249 670 132 794 524 116 720 779,01 110 727 002,33 274,90

08 03 52 Ennen vuotta 2007 
aloitetun Euratomin 
tutkimuksen puiteohjelman 
loppuun saattaminen 1.1 p.m. 159 053 — 1 780 143 0,— 4 989 881,— 3 137,24

Luku 08 03 – Yhteensä 140 512 000 102 676 396 128 249 670 134 574 667 180 727 493,27 162 037 581,74 157,81

Selvitysosa

Euroopan atomienergiayhteisön tutkimus- ja koulutustoimintaa koskeva ohjelma (2014–2020), (”Euratom-ohjelma”), on erot
tamaton osa tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa ”Horisontti 2020”. Euratom-ohjelmalla on määrä lujittaa ydinalan tut
kimuksen ja innovoinnin puitteita ja koordinoida jäsenvaltioiden tutkimustoimia. Näin voidaan välttää päällekkäisyyksiä, 
saavuttaa kriittinen massa keskeisillä aloilla ja varmistaa julkisen rahoituksen optimaalinen käyttö.

Euratom-ohjelman tavoitteena on parantaa ydinturvallisuutta, turva- ja varmuusjärjestelyjä ja säteilysuojelua sekä edistää pit
källä aikavälillä energiajärjestelmän irtautumista hiilestä turvallisella, tehokkaalla ja varmalla tavalla. Ohjelma käsittää fuusio
energian tutkimus- ja kehittämisohjelman, fissiota ja säteilysuojelua koskevat tutkimustoimet sekä JRC:n suorat toimet
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ydinturvallisuuden ja turva- ja varmuusjärjestelyjen alalla. Nämä tavoitteet saavuttamalla Euratom-ohjelma myötävaikuttaa sii
hen, että saavutetaan Horisontti 2020 -ohjelman kolme tärkeintä tavoitetta: huipputason tiede, teollisuuden johtoasema ja yhteis
kunnallisiin haasteisiin vastaaminen. Nämä tavoitteet kytkeytyvät tiiviisti Eurooppa 2020 ja Energia 2020 -strategioiden 
tavoitteisiin.

08 03 01  Euratom-ohjelman toimintamenot

Selvitysosa

Euratom-ohjelman epäsuoriin toimiin sisältyvät ydinfission turvallisuus ja säteilysuojelu sekä fuusiota koskevat tutkimus- ja kehi
tystoimet, joilla pyritään varmistamaan ITER-hankkeen onnistuminen ja mahdollistetaan sen hyötyjen saaminen Euroopassa. 
Sillä lujitetaan Horisontti 2020 -ohjelman kolmen tärkeimmän tavoitteen – huipputason tieteen, teollisuuden johtoaseman ja 
yhteiskunnallisten haasteiden – alalla saavutettavia tuloksia.

08 03 01 01  Euratom – Fuusioenergia

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

94 723 000 48 884 318

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Euratomin fuusiota koskevilla toimilla tuetaan sellaisten fuusioenergia-alan sidosryhmien suorittamia yhteisiä tutkimustoimia, 
jotka osallistuvat fuusioenergiaa koskevasta etenemissuunnitelmasta johdettujen tehtävien toteuttamiseen. Lisäksi niillä tuetaan 
yhteisiä toimia, joilla kehitetään ja kvalifioidaan materiaaleja demonstraatiovoimalaitosta varten, tarkastellaan reaktorin toimin
taan liittyviä kysymyksiä sekä kehitetään ja demonstroidaan kaikkia fuusioenergian demonstraatiovoimalaitoksen kannalta olen
naisia teknologioita. Toimissa myös toteutetaan tai tuetaan tietämyksenhallintaa ja teknologian siirtoa, joka suuntautuu tällä 
ohjelmalla yhteisrahoitettavasta tutkimuksesta teollisuuteen ja jossa hyödynnetään kaikkia tutkimuksen innovatiivisia näkökoh
tia. Lisäksi toimilla tuetaan keskeisten tutkimusinfrastruktuurien rakentamista, parantamista, käyttöä ja toiminnan jatkuvuutta 
Euratom-ohjelman puitteissa.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (Euratom) N:o 1314/2013, annettu 16 päivänä joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa 
Horisontti 2020 täydentävästä Euroopan atomienergiayhteisön tutkimus- ja koulutusohjelmasta (2014–2018) (EUVL  L  347, 
20.12.2013, s. 948) ja erityisesti sen 3 artiklan 2 kohdan e–h kohta.

08 03 01 02  Euratom – Ydinfissio ja säteilysuojelu

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

45 789 000 13 353 389

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Euratom-ohjelman ydinfissiota koskevilla toimilla tuetaan yhteisiä tutkimustoimia, joiden kohteena on unionissa käytössä ole
vien tai tulevaisuudessa mahdollisesti käytettävien reaktorijärjestelmien turvallinen käyttö. Niillä myös edistetään ratkaisujen 
kehittämistä lopullisen ydinjätteen huoltoa varten. Lisäksi toimilla tuetaan yhteisiä ja/tai koordinoituja tutkimustoimia, joissa 
tutkitaan erityisesti teollisesta, lääketieteellisestä tai ympäristöaltistuksesta johtuvien pienten annosten aiheuttamia riskejä. Eura
tomin fissiotoimilla myös edistetään tutkimuskeskusten ja teollisuuden välisiä ja eri jäsenvaltioiden ja assosioituneiden maiden 
välisiä yhteisiä koulutus- ja liikkuvuustoimia sekä tuetaan monitieteistä ydinalan osaamisen ylläpitämistä.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0948:0948:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0948:0948:FI:PDF
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Oikeusperusta

Neuvoston asetus (Euratom) N:o 1314/2013, annettu 16 päivänä joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa 
Horisontti 2020 täydentävästä Euroopan atomienergiayhteisön tutkimus- ja koulutusohjelmasta (2014–2018) (EUVL  L  347, 
20.12.2013, s. 948) ja erityisesti sen 3 artiklan 2 kohdan a–d kohta.

08 03 50  (Euroopan talousalueen ulkopuolisilta) kolmansilta osapuolilta peräisin olevat määrärahat tutkimukseen ja teknologian 
kehittämiseen

08 03 50 01  (Euroopan talousalueen ulkopuolisilta) kolmansilta osapuolilta peräisin olevat määrärahat tutkimukseen ja teknologian kehit
tämiseen (2014–2020)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m.

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka vastaavat tutkimukseen ja teknologiseen kehittämiseen osallistuvilta (Euroo
pan talousalueen ulkopuolisilta) kolmansilta osapuolilta tai mailta peräisin olevista tuloista saatavia lisämäärärahoja ajanjak
solla 2014–2020.

Tulotaulukon alamomenteille 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 1 6, 6 0 3 1 ja 6 0 3 3 mahdollisesti otetut tulot voidaan ottaa määrärahoiksi 
varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti.

Euroopan atomienergiayhteisön ja Sveitsin välisistä yhteistyösopimuksista tai monenvälisestä Euroopan fuusiokehityssopimuk
sesta johtuvat tulot otetaan tulotaulukon alamomenteille 6 0 1 1 ja 6 0 1 2, joilta ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi varain
hoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti.

08 03 50 02  (Euroopan talousalueen ulkopuolisilta) kolmansilta osapuolilta peräisin olevat määrärahat tutkimukseen ja teknologian kehit
tämiseen (ennen vuotta 2014)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. p.m. p.m. 64 006 714,26 46 320 698,41

Selvitysosa

Entinen momentti 08 22 04 (osittain)

Momentti on tarkoitettu kattamaan menot, jotka vastaavat tutkimukseen ja teknologiseen kehittämiseen osallistuvilta (Euroo
pan talousalueen ulkopuolisilta) kolmansilta osapuolilta tai mailta peräisin olevista tuloista saatavia lisämäärärahoja ennen vuotta 
2014.

Tulotaulukon alamomenteille 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 1 6, 6 0 3 1 ja 6 0 3 3 mahdollisesti otetut tulot voidaan ottaa määrärahoiksi 
varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti.

Euroopan atomienergiayhteisön ja Sveitsin välisistä yhteistyösopimuksista tai monenvälisestä Euroopan fuusiokehityssopimuk
sesta johtuvat tulot otetaan tulotaulukon alamomenteille 6 0 1 1 ja 6 0 1 2, joilta ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi varain
hoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0948:0948:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0948:0948:FI:PDF
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08 03 51  Edellisen (vuosia 2007–2013 koskevan) Euratomin tutkimuksen puiteohjelman loppuun saattaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 40 279 636 128 249 670 132 794 524 116 720 779,01 110 727 002,33

Selvitysosa

Entiset momentit 08 20 01 ja 08 21 01

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta maksamatta olevat sitoumukset.

Ohjelmaan kuuluu kaksi teema-aluetta:

— Fuusiotutkimus, joka tarjoaa mahdollisuuden lähes rajattomaan puhtaan energian tarjontaan, ja ITER on olennainen seu
raava askel edettäessä kohti tätä päämäärää. ITER-hankkeen toteutus on unionin tämän strategian keskeisin osatekijä. Sen 
tukena on oltava vahva ja johdonmukainen eurooppalainen tutkimus- ja kehittämisohjelma, jolla valmistellaan ITERin hyö
dyntämistä ja kehitetään ITERin käytön ja jatkokehityksen edellyttämiä teknologioita ja osaamispohjaa. 

— Fissiotutkimus, jonka tavoitteena on luoda vankka tieteellinen ja tekninen perusta, jotta voidaan nopeuttaa pitkäikäisen 
radioaktiivisen jätteen turvalliseen huoltoon liittyvää käytännön kehitystyötä, edistää turvallisempaa, luonnonvaroja tehok
kaammin käyttävää ja kilpailukykyistä ydinenergian hyödyntämistä ja luoda luotettava ja yhteiskunnallisesti hyväksyttävä 
järjestelmä ihmisen ja ympäristön suojelemiseksi säteilyn vaikutuksilta.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 2006/970/Euratom, tehty 18  päivänä  joulukuuta 2006, Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) seitse
männestä ydinalan tutkimuksen ja koulutuksen puiteohjelmasta (2007–2011) (EUVL L 400, 30.12.2006, s. 60).

Neuvoston asetus (Euratom) N:o 1908/2006, annettu 19 päivänä joulukuuta 2006, säännöistä, jotka koskevat yritysten, tutki
muskeskusten ja korkeakoulujen osallistumista Euroopan atomienergiayhteisön seitsemännen puiteohjelman toimiin sekä tut
kimustulosten levittämistä (2007–2011) (EUVL L 400, 30.12.2006, s. 1).

Neuvoston päätös 2006/976/Euratom, tehty 19  päivänä  joulukuuta 2006, Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) seitse
männen ydinalan tutkimuksen ja koulutuksen puiteohjelman (2007–2011) täytäntöön panemiseksi toteutettavasta erityisoh
jelmasta (EUVL L 400, 30.12.2006, s. 404).

Neuvoston päätös 2012/93/Euratom, annettu 19  päivänä  joulukuuta 2011, Euroopan atomienergiayhteisön ydinalan tutki
muksen ja koulutuksen puiteohjelmasta (2012–2013) (EUVL L 47, 18.2.2012, s. 25).

Neuvoston asetus (Euratom)  N:o  139/2012, annettu 19  päivänä  joulukuuta 2011, säännöistä, jotka koskevat yritysten, tutki
muskeskusten ja korkeakoulujen osallistumista Euroopan atomienergiayhteisön puiteohjelman epäsuoriin toimiin sekä tutki
mustulosten levittämistä (2012–2013) (EUVL L 47, 18.2.2012, s. 1).

Neuvoston päätös 2012/94/Euratom, annettu 19  päivänä  joulukuuta 2011, Euroopan atomienergiayhteisön ydinalan tutki
muksen ja koulutuksen puiteohjelman (2012–2013) täytäntöönpanemiseksi epäsuorina toimina toteutettavasta erityisohjel
masta (EUVL L 47, 18.2.2012, s. 33).

08 03 52  Ennen vuotta 2007 aloitetun Euratomin tutkimuksen puiteohjelman loppuun saattaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 159 053 — 1 780 143 0,— 4 989 881,—

Selvitysosa

Entiset alamomentit 08 22 02 02 ja 08 22 03 02

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta maksamatta olevat sitoumukset.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:400:0060:0060:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:400:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:400:0404:0404:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:047:0025:0025:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:047:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:047:0033:0033:FI:PDF
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Oikeusperusta

Neuvoston päätös 94/268/Euratom, tehty 26  päivänä  huhtikuuta 1994, Euroopan atomienergiayhteisöä koskevasta yhteisön 
tutkimus- ja koulutustoiminnan puiteohjelmasta (1994–1998) (EYVL L 115, 6.5.1994, s. 31).

Neuvoston päätös 96/253/Euratom, tehty 4  päivänä  maaliskuuta 1996, Euroopan atomienergiayhteisöä koskevasta yhteisön 
tutkimus- ja koulutustoiminnan puiteohjelmasta (1994–1998) tehdyn päätöksen 94/268/Euratom mukauttamisesta Itävallan 
tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan Euroopan unioniin liittymisen vuoksi (EYVL L 86, 4.4.1996, s. 72).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 616/96/EY, tehty 25 päivänä maaliskuuta 1996, tutkimusta, teknologista kehit
tämistä ja esittelyä koskevasta Euroopan yhteisön neljännestä puiteohjelmasta (1994–1998) tehdyn päätöksen N:o 1110/94/EY 
mukauttamisesta Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan Euroopan unioniin liittymisen vuoksi 
(EYVL L 86, 4.4.1996, s. 69).

Neuvoston päätös 1999/64/Euratom, tehty 22  päivänä  joulukuuta 1998, viidennestä Euroopan atomienergiayhteisön (Eura
tom) tutkimus- ja koulutustoimintaa koskevasta puiteohjelmasta (1998–2002) (EYVL L 26, 1.2.1999, s. 34).

Neuvoston päätös 2002/668/Euratom, tehty 3  päivänä  kesäkuuta 2002, eurooppalaisen tutkimusalueen toteuttamista tuke
vasta Euroopan atomienergiayhteisön (Euratomin) kuudennesta tutkimuksen ja koulutuksen puiteohjelmasta (2002–2006) 
(EYVL L 232, 29.8.2002, s. 34).

Neuvoston päätös 2002/837/Euratom, tehty 30 päivänä syyskuuta 2002, ydinenergia-alan tutkimuksen ja koulutuksen erityis
ohjelmasta (Euratom) (2002–2006) (EYVL L 294, 29.10.2002, s. 74).

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=05&jj=06&type=L&nnn=115&pppp=0031&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1996&mm=04&jj=04&type=L&nnn=086&pppp=0072&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1996&mm=04&jj=04&type=L&nnn=086&pppp=0069&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:026:0034:0034:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:232:0034:0034:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:294:0074:0074:FI:PDF
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LUKU  08 04  —  ITER-OHJELMA

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
Maksut

2012/2014
Maksusitou

mukset Maksut Maksusitou
mukset Maksut Maksusitou-

mukset Maksut

08 04 ITER-OHJELMA

08 04 01 ITER-laitosten rakentami
nen, käyttö ja hyödyntämi
nen – Eurooppalainen ITER-
yhteisyritys ”Fusion for 
Energy (F4E)” 1.1 720 917 805 69 335 108 —

08 04 50 (Euroopan talousalueen ulko
puolisilta) kolmansilta osa
puolilta peräisin olevat 
määrärahat tutkimukseen ja 
teknologian kehittämiseen

08 04 50 01 (Euroopan talousalueen ulko
puolisilta) kolmansilta osa
puolilta peräisin olevat 
määrärahat tutkimukseen ja 
teknologian kehittämiseen 
(2014–2020) 1.1 p.m. p.m. —

08 04 50 02 (Euroopan talousalueen ulko
puolisilta) kolmansilta osa
puolilta peräisin olevat 
määrärahat tutkimukseen ja 
teknologian kehittämiseen 
(ennen vuotta 2014) 1.1 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— —

Momentti 08 04 50 – 
Välisumma p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— —

08 04 51 Eurooppalaisen 
ITER-yhteisyrityksen
”Fusion for Energy (F4E)” 
saattaminen päätökseen 
(2007–2013) 1.1 p.m. 486 765 952 904 900 000 245 002 495 1 136 844 160,99 291 183 690,99 59,82

Luku 08 04 – Yhteensä 720 917 805 556 101 060 904 900 000 245 002 495 1 136 844 160,99 291 183 690,99 52,36

Selvitysosa

ITER-hankkeen tarkoituksena on demonstroida ydinfuusion käyttökelpoisuus ja kestävyys energialähteenä rakentamalla koe
fuusioreaktori ja käyttämällä sitä; tämä olisi merkittävä askel kohti prototyyppireaktorien luomista turvallisia, ympäristöystä
vällisiä ja taloudellisesti kannattavia fuusiovoimalaitoksia varten. Tämä ohjelma myötävaikuttaa Eurooppa 2020 -strategian ja 
erityisesti lippulaivahankkeen ”Innovaatiounioni” tavoitteisiin, koska ITER-hankkeessa rakentamiseen osallistuvan huipputek
nologiateollisuuden odotetaan tuovan unionille kilpailuetuja tällä lupaavalla alalla.

Hankkeen seitsemän osapuolta ovat Euroopan unioni, Kiina, Intia, Japani, Etelä-Korea, Venäjä ja Yhdysvallat.

08 04 01  ITER-laitosten rakentaminen, käyttö ja hyödyntäminen – Eurooppalainen ITER-yhteisyritys ”Fusion for Energy (F4E)”

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

720 917 805 69 335 108

Selvitysosa

Uusi momentti

Tämän ohjelman tavoitteena on toteuttaa ITER, merkittävä koelaitos, jolla demonstroidaan ydinfuusioenergian tieteellistä ja tek
nistä toteutuskelpoisuutta. Koelaitosta seuraa fuusioenergian demonstraatiovoimalaitoksen (DEMO) rakentaminen.
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Tarkoitusta varten perustettiin ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaava eurooppalainen organisaatio yhteisyrityksen 
muodossa. ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavalla eurooppalaisella yhteisyrityksellä (Fusion for Energy) on seu
raavat tehtävät:

— Euratomin osuuden tuottaminen fuusioenergia-alan kansainväliselle ITER-organisaatiolle, johon osallistuu puolta maapal
lon väestöstä edustavat seitsemän osapuolta: unioni, Venäjä, Japani, Kiina, Intia, Etelä-Korea ja Yhdysvallat, 

— Euratomin osuuden tuottaminen Japanin kanssa toteutettavissa fuusioenergian nopeaan toteuttamiseen tähtäävissä laajem
man lähestymistavan toimissa, 

— toimintaohjelman toteuttaminen demonstraatiofuusioreaktorin ja siihen liittyvien laitosten rakentamisen valmistelemiseksi.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 2013/791/Euratom, annettu 13 päivänä joulukuuta 2013, eurooppalaisen yhteisyrityksen perustamisesta ITE
Riä ja fuusioenergian kehittämistä varten sekä etujen myöntämisestä perustettavalle yhteisyritykselle tehdyn neuvoston päätök
sen 2007/198/Euratom muuttamisesta (EUVL L 349, 21.12.2013, s. 100).

08 04 50  (Euroopan talousalueen ulkopuolisilta) kolmansilta osapuolilta peräisin olevat määrärahat tutkimukseen ja teknologian 
kehittämiseen

08 04 50 01  (Euroopan talousalueen ulkopuolisilta) kolmansilta osapuolilta peräisin olevat määrärahat tutkimukseen ja teknologian kehit
tämiseen (2014–2020)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m.

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka vastaavat tutkimukseen ja teknologiseen kehittämiseen osallistuvilta (Euroo
pan talousalueen ulkopuolisilta) kolmansilta osapuolilta tai mailta peräisin olevista tuloista saatavia lisämäärärahoja ajanjak
solla 2014–2020.

Tulotaulukon alamomenteille 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 1 6, 6 0 3 1 ja 6 0 3 3 mahdollisesti otetut tulot voidaan ottaa määrärahoiksi 
varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti.

Euroopan atomienergiayhteisön ja Sveitsin välisistä yhteistyösopimuksista tai monenvälisestä Euroopan fuusiokehityssopimuk
sesta johtuvat tulot otetaan tulotaulukon alamomenteille 6 0 1 1 ja 6 0 1 2, joilta ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi varain
hoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:349:0100:0100:FI:PDF
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08 04 50 02  (Euroopan talousalueen ulkopuolisilta) kolmansilta osapuolilta peräisin olevat määrärahat tutkimukseen ja teknologian kehit
tämiseen (ennen vuotta 2014)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

Selvitysosa

Entinen momentti 08 22 04 (osittain)

Momentti on tarkoitettu kattamaan menot, jotka vastaavat tutkimukseen ja teknologiseen kehittämiseen osallistuvilta (Euroo
pan talousalueen ulkopuolisilta) kolmansilta osapuolilta tai mailta peräisin olevista tuloista saatavia lisämäärärahoja ennen vuotta 
2014.

Tulotaulukon alamomenteille 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 1 6, 6 0 3 1 ja 6 0 3 3 mahdollisesti otetut tulot voidaan ottaa määrärahoiksi 
varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti.

Euroopan atomienergiayhteisön ja Sveitsin välisistä yhteistyösopimuksista tai monenvälisestä Euroopan fuusiokehityssopimuk
sesta johtuvat tulot otetaan tulotaulukon alamomenteille 6 0 1 1 ja 6 0 1 2, joilta ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi varain
hoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti.

08 04 51  Eurooppalaisen ITER-yhteisyrityksen ”Fusion for Energy (F4E)” saattaminen päätökseen (2007–2013)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 486 765 952 904 900 000 245 002 495 1 136 844 160,99 291 183 690,99

Selvitysosa

Entinen alamomentti 08 01 04 40 ja entinen momentti 08 20 02

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös, tehty 25 päivänä syyskuuta 2006, ITER-hankkeen yhteisestä toteutuksesta vastaavan fuusioenergia-alan kan
sainvälisen ITER-järjestön perustamista koskevan sopimuksen, ITER-hankkeen yhteisestä toteutuksesta vastaavan fuusioenergia-
alan kansainvälisen ITER-järjestön perustamista koskevan sopimuksen väliaikaista soveltamista koskevan järjestelyn sekä ITER-
hankkeen yhteisestä toteutuksesta vastaavan fuusioenergia-alan kansainvälisen ITER-järjestön erioikeuksia ja vapauksia koskevan 
sopimuksen tekemisestä komission toimesta.

Komission päätös 2006/943/Euratom, tehty 17 päivänä marraskuuta 2006, ITER-hankkeen yhteisestä toteutuksesta vastaavan 
fuusioenergia-alan kansainvälisen ITER-organisaation perustamista koskevan sopimuksen ja ITER-hankkeen yhteisestä toteu
tuksesta vastaavan fuusioenergia-alan kansainvälisen ITER-organisaation erioikeuksia ja vapauksia koskevan sopimuksen väli
aikaisesta soveltamisesta (EUVL L 358, 16.12.2006, s. 60).

Neuvoston päätös 2006/970/Euratom, tehty 18  päivänä  joulukuuta 2006, Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) seitse
männestä ydinalan tutkimuksen ja koulutuksen puiteohjelmasta (2007–2011) (EUVL L 400, 30.12.2006, s. 60).

Neuvoston asetus (Euratom) N:o 1908/2006, annettu 19 päivänä joulukuuta 2006, säännöistä, jotka koskevat yritysten, tutki
muskeskusten ja korkeakoulujen osallistumista Euroopan atomienergiayhteisön seitsemännen puiteohjelman toimiin sekä tut
kimustulosten levittämistä (2007–2011) (EUVL L 400, 30.12.2006, s. 1).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:358:0060:0060:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:400:0060:0060:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:400:0001:0001:FI:PDF


KOMISSIO
OSASTO 08 — TUTKIMUS JA INNOVOINTI

LUKU 08 04 — ITER-OHJELMA (jatkoa)

08 04 51 (jatkoa)

20.2.2014 FI Euroopan unionin virallinen lehti II/439

Neuvoston päätös 2006/976/Euratom, tehty 19  päivänä  joulukuuta 2006, Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) seitse
männen ydinalan tutkimuksen ja koulutuksen puiteohjelman (2007–2011) täytäntöön panemiseksi toteutettavasta erityisoh
jelmasta (EUVL L 400, 30.12.2006, s. 404).

Neuvoston päätös 2007/198/Euratom, tehty 27 päivänä maaliskuuta 2007, eurooppalaisen yhteisyrityksen perustamisesta ITE
Riä ja fuusioenergian kehittämistä varten sekä etujen myöntämisestä perustettavalle yhteisyritykselle (EUVL  L  90, 30.3.2007, 
s. 58).

Neuvoston päätös 2012/93/Euratom, annettu 19  päivänä  joulukuuta 2011, Euroopan atomienergiayhteisön ydinalan tutki
muksen ja koulutuksen puiteohjelmasta (2012–2013) (EUVL L 47, 18.2.2012, s. 25).

Neuvoston asetus (Euratom)  N:o  139/2012, annettu 19  päivänä  joulukuuta 2011, säännöistä, jotka koskevat yritysten, tutki
muskeskusten ja korkeakoulujen osallistumista Euroopan atomienergiayhteisön puiteohjelman epäsuoriin toimiin sekä tutki
mustulosten levittämistä (2012–2013) (EUVL L 47, 18.2.2012, s. 1).

Neuvoston päätös 2012/94/Euratom, annettu 19  päivänä  joulukuuta 2011, Euroopan atomienergiayhteisön ydinalan tutki
muksen ja koulutuksen puiteohjelman (2012–2013) täytäntöönpanemiseksi epäsuorina toimina toteutettavasta erityisohjel
masta (EUVL L 47, 18.2.2012, s. 33).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:400:0404:0404:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:090:0058:0058:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:090:0058:0058:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:047:0025:0025:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:047:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:047:0033:0033:FI:PDF
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LUKU  08 05  —  HIILI- JA TERÄSTUTKIMUSRAHASTON TUTKIMUSOHJELMA

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
Maksut

2012/2014
Maksusitou

mukset Maksut Maksusitou
mukset Maksut Maksusitou-

mukset Maksut

08 05 HIILI- JA TERÄSTUTKIMUSRA
HASTON TUTKIMUSOHJELMA

08 05 01 Teräsalan tutkimusohjelma 1.1 p.m. p.m. p.m. p.m. 43 087 791,— 42 036 749,06 —

08 05 02 Hiilialan tutkimusohjelma 1.1 p.m. p.m. p.m. p.m. 12 622 421,07 16 392 206,89 —

Luku 08 05 – Yhteensä p.m. p.m. p.m. p.m. 55 710 212,07 58 428 955,95 —

Selvitysosa

Hiili- ja terästutkimusrahasto rahoittaa joka vuosi innovatiivisia hankkeita, joilla parannetaan unionin hiili- ja terästeollisuuden 
turvallisuutta, tehokkuutta ja kilpailuetuja. Se perustettiin vuonna 2002, jotta voitaisiin hyödyntää Euroopan hiili- ja teräsyh
teisön menestystä. Varojen kohdentaminen hiilen (27,2 %) ja teräksen (72,8 %) aloille on määritelty 1 päivänä helmikuuta 2003 
tehdyssä neuvoston päätöksessä 2003/76/EY, tehty 1  päivänä  helmikuuta 2003, Euroopan yhteisön perustamissopimukseen 
liitetyn, EHTY:n perustamissopimuksen voimassaolon päättymisen taloudellisista seurauksista ja hiili- ja terästutkimusrahas
tosta tehdyn pöytäkirjan täytäntöönpanon edellyttämistä säännöksistä (EUVL L 29, 5.2.2003, s. 22).

08 05 01  Teräsalan tutkimusohjelma

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. p.m. p.m. 43 087 791,— 42 036 749,06

Selvitysosa

Entinen momentti 08 23 01

Teräsalan tutkimusohjelmalla pyritään parantamaan teräksen tuotantoprosesseja tuotteiden laadun parantamiseksi ja tuottavuu
den lisäämiseksi. Kehitystyöhön on kuuluttava erottamattomana osana päästöjen, energiankulutuksen ja ympäristövaikutusten 
vähentäminen sekä raaka-aineiden käytön tehostaminen ja luonnonvarojen säilyttäminen.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 2008/376/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2008, hiili- ja terästutkimusrahaston tutkimusohjelman hyväk
symisestä sekä ohjelman monivuotisista teknisistä suuntaviivoista (EUVL L 130, 20.5.2008, s. 7).

08 05 02  Hiilialan tutkimusohjelma

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. p.m. p.m. 12 622 421,07 16 392 206,89

Selvitysosa

Entinen momentti 08 23 02

Hiilialan tutkimusohjelman tavoitteena on kaivosten kokonaistuotantokustannusten alentaminen, tuotteiden laadun paranta
minen ja hiilenkäytön kustannusten alentaminen. Tutkimushankkeilla on myös pyrittävä saamaan aikaan tieteellistä ja tekno
logista edistystä lisäämällä tietämystä esiintymien käyttäytymisestä ja hallinnasta suhteessa kallion paineeseen, kaasupäästöihin, 
räjähdysvaaraan, ilmanvaihtoon ja kaikkiin muihin kaivostoimintaan vaikuttaviin tekijöihin. Näihin tavoitteisiin pyrkiviltä tut
kimushankkeilta edellytetään, että niiden tulokset ovat lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä sovellettavissa huomattavaan osaan 
unionin tuotannosta.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:029:0022:0022:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:130:0007:0007:FI:PDF
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Oikeusperusta

Neuvoston päätös 2008/376/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2008, hiili- ja terästutkimusrahaston tutkimusohjelman hyväk
symisestä sekä ohjelman monivuotisista teknisistä suuntaviivoista (EUVL L 130, 20.5.2008, s. 7).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:130:0007:0007:FI:PDF
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TOIMINNOT ILMAN BUDJETTIKOHTAA

— HALLINNOLLINEN TUKI TUTKIMUKSEN JA INNOVOINNIN PÄÄOSASTOLLE 

— TOIMINTASTRATEGIA JA KOORDINOINTI TUTKIMUKSEN JA INNOVOINNIN PÄÄOSASTOLLE 

— EUROOPPALAISEN TUTKIMUSALUEEN KEHITTÄMINEN 

— INNOVAATIOUNIONIN RAKENTAMINEN
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Yhteenveto määrärahoista (2014 ja 2013) sekä toteutuksesta (2012)

Osasto
Luku Nimike

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitou-
mukset Maksut Maksusitou-

mukset Maksut Maksusitou-
mukset Maksut

09 01 VIESTINTÄVERKKOJEN, SISÄL
TÖJEN JA TEKNOLOGIAN TOI
MINTALOHKON 
HALLINTOMENOT 123 643 356 123 643 356 126 633 333 126 633 333 129 948 033,83 129 948 033,83

09 02 DIGITAALISTRATEGIAN SÄÄN
TELYKEHYS 18 026 948 17 844 948 17 127 969 16 098 689 15 336 818,88 15 636 976,51

Varaukset (40 02 41) 391 985 391 985

18 026 948 17 844 948 17 519 954 16 490 674 15 336 818,88 15 636 976,51

09 03 VERKKOJEN EUROOPPA 
-VÄLINE (CEF) – TELEVIESTIN
TÄVERKOT 83 915 000 16 083 423 2 700 000 10 576 085 15 035 374,57 17 423 511,27

09 04 HORISONTTI 2020 1 411 814 619 803 557 373 1 665 368 335 1 395 709 785 1 717 265 424,83 1 340 299 603,26

Osasto 09 – Yhteensä 1 637 399 923 961 129 100 1 811 829 637 1 549 017 892 1 877 585 652,11 1 503 308 124,87

Varaukset (40 02 41) 391 985 391 985

1 637 399 923 961 129 100 1 812 221 622 1 549 409 877 1 877 585 652,11 1 503 308 124,87
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LUKU  09 01  — VIESTINTÄVERKKOJEN, SISÄLTÖJEN JA TEKNOLOGIAN TOIMINTALOHKON HALLINTOMENOT

Momenttien 1, 2, 3 ja 5 yksityiskohtaiset tiedot esitetään luvussa XX 01

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
2012/2014

09 01 VIESTINTÄVERKKOJEN, SISÄL
TÖJEN JA TEKNOLOGIAN TOI
MINTALOHKON 
HALLINTOMENOT

09 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaisiin 
toimihenkilöihin liittyvät menot 
viestintäverkkojen, sisältöjen ja 
teknologian toimintalohkossa 5.2 38 070 652 39 181 059 39 641 269,64 104,13

09 01 02 Ulkopuolinen henkilöstö ja muut 
hallintomenot viestintäverkko
jen, sisältöjen ja teknologian 
toimintalohkossa

09 01 02 01 Ulkopuolinen henkilöstö 5.2 2 156 787 2 330 831 2 253 891,89 104,50

09 01 02 11 Muut hallintomenot 5.2 1 658 457 1 684 783 2 055 225,53 123,92

Momentti 09 01 02 – Välisumma 3 815 244 4 015 614 4 309 117,42 112,94

09 01 03 Viestintäverkkojen, sisältöjen ja 
teknologian toimintalohkon 
menot, jotka liittyvät tieto- ja 
viestintäteknologisiin laitteisiin 
ja palveluihin 5.2 2 464 270 2 503 160 2 934 194,68 119,07

09 01 04 Viestintäverkkojen, sisältöjen ja 
teknologian toimintalohkoon 
kuuluvien toimenpiteiden ja 
ohjelmien tukimenot

09 01 04 01 Tukimenot Verkkojen Eurooppa 
-välineen (CEF) Tieto- ja 
viestintäteknologiat (ICT) -osiolle 1.1 188 003 150 000 145 156,42 77,21

Momentti 09 01 04 – Välisumma 188 003 150 000 145 156,42 77,21

09 01 05 Viestintäverkkojen, sisältöjen ja 
teknologian toimintalohkoon 
kuuluvien tutkimus- ja 
innovointiohjelmien tukimenot

09 01 05 01 Menot tutkimuksen ja 
innovoinnin puiteohjelmaa
”Horisontti 2020” toteuttavista 
virkamiehistä ja väliaikaisista 
toimihenkilöistä 1.1 48 600 267 48 973 500 47 681 288,67 98,11
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Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
2012/2014
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09 01 05 02 Tutkimuksen ja innovoinnin pui
teohjelmaa ”Horisontti 2020” 
toteuttava ulkopuolinen henki
löstö 1.1 12 636 867 12 875 000 12 121 965,65 95,93

09 01 05 03 Tutkimuksen ja innovoinnin pui
teohjelman ”Horisontti 2020” 
muut hallintomenot 1.1 17 868 053 18 935 000 23 115 041,35 129,37

Momentti 09 01 05 – Välisumma 79 105 187 80 783 500 82 918 295,67 104,82

Luku 09 01 – Yhteensä 123 643 356 126 633 333 129 948 033,83 105,10

09 01 01  Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian toimintalohkossa

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

38 070 652 39 181 059 39 641 269,64

09 01 02  Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian toimintalohkossa

09 01 02 01  Ulkopuolinen henkilöstö

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

2 156 787 2 330 831 2 253 891,89

09 01 02 11  Muut hallintomenot

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

1 658 457 1 684 783 2 055 225,53

09 01 03  Viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian toimintalohkon menot, jotka liittyvät tieto- ja viestintäteknologisiin laitteisiin 
ja palveluihin

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

2 464 270 2 503 160 2 934 194,68
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09 01 04  Viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian toimintalohkoon kuuluvien toimenpiteiden ja ohjelmien tukimenot

09 01 04 01  Tukimenot Verkkojen Eurooppa -välineen (CEF) Tieto- ja viestintäteknologiat (ICT) -osiolle

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

188 003 150 000 145 156,42

Selvitysosa

Entinen alamomentti 09 01 04 04

Määräraha on tarkoitettu kattamaan myös sellaiset selvityksistä ja asiantuntijakokouksista aiheutuvat menot sekä tiedotus- ja 
julkaisumenot, jotka liittyvät suoraan tämän alamomentin kattaman ohjelman tai sen kattamien toimien tavoitteiden saavutta
miseen, sekä mahdolliset muut menot teknisestä ja hallinnollisesta avusta, johon ei liity julkishallinnon tehtäviä ja jonka komis
sio on ulkoistanut erillisin palvelusopimuksin.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän alamomentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan Euroopan talousaluetta koskevaa liitettä, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Oikeusperusta

Katso momentit 09 03 01, 09 03 02 ja 09 03 03.

09 01 05  Viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian toimintalohkoon kuuluvien tutkimus- ja innovointiohjelmien tukimenot

09 01 05 01  Menot tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa ”Horisontti 2020” toteuttavista virkamiehistä ja väliaikaisista toimihenkilöistä

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

48 600 267 48 973 500 47 681 288,67

Selvitysosa

Entinen momentti 09 01 01 (osittain) ja entinen alamomentti 09 01 05 01

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa ”Horisontti 2020” toteuttavista virka
miehistä ja väliaikaisista toimihenkilöistä, jotka hoitavat hyväksyttyyn henkilöstötaulukkoon sisältyviä virkoja ja suorittavat 
muun kuin ydinalan ohjelmiin kuuluvia epäsuoria toimia, mukaan lukien unionin edustustoihin sijoitetut virkamiehet ja väli
aikaiset toimihenkilöt.
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Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän alamomentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan Euroopan talousaluetta koskevaa liitettä, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Oikeusperusta

Katso luku 09 04.

09 01 05 02  Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa ”Horisontti 2020” toteuttava ulkopuolinen henkilöstö

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

12 636 867 12 875 000 12 121 965,65

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa ”Horisontti 2020” toteuttavasta ulko
puolisesta henkilöstöstä, joka osallistuu muun kuin ydinalan ohjelmiin kuuluvien epäsuorien toimien toteuttamiseen, mukaan 
lukien unionin edustustoihin sijoitettu ulkopuolinen henkilöstö.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän alamomentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan Euroopan talousaluetta koskevaa liitettä, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Oikeusperusta

Katso luku 09 04.

09 01 05 03  Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 2020” muut hallintomenot

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

17 868 053 18 935 000 23 115 041,35

Selvitysosa

Entiset alamomentit 09 01 05 03 ja 09 01 04 03 (osittain)

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut hallintomenot tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 2020” kai
kessa epäsuoriin toimiin liittyvässä hallinnoinnissa muun kuin ydinalan ohjelmien yhteydessä, mukaan lukien unionin edustus
toihin sijoitetusta henkilöstöstä aiheutuvat muut hallintomenot.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan myös sellaiset selvityksistä ja asiantuntijakokouksista aiheutuvat menot sekä tiedotus- ja 
julkaisumenot, jotka liittyvät suoraan tämän alamomentin kattaman ohjelman tai sen kattamien toimien tavoitteiden saavutta
miseen, sekä mahdolliset muut menot teknisestä ja hallinnollisesta avusta, johon ei liity julkishallinnon tehtäviä ja jonka komis
sio on ulkoistanut erillisin palvelusopimuksin.
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Se on tarkoitettu kattamaan myös menot teknisestä ja hallinnollisesta avusta, joka liittyy ohjelman tai hankkeiden määrittelyyn, 
valmisteluun, hallintoon, seurantaan, tarkastukseen ja valvontaan, kuten konferensseihin, työpajoihin, seminaareihin, tietotek
nisten järjestelmien kehittämiseen ja ylläpitoon, virkamatkoihin, koulutukseen ja edustamiseen liittyvät menot.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän alamomentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan Euroopan talousaluetta koskevaa liitettä, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Oikeusperusta

Katso luku 09 04.
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LUKU  09 02  — DIGITAALISTRATEGIAN SÄÄNTELYKEHYS

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
Maksut

2012/2014
Maksusitou

mukset Maksut Maksusitou
mukset Maksut Maksusitou

mukset Maksut

09 02 DIGITAALISTRATEGIAN 
SÄÄNTELYKEHYS

09 02 01 Sähköistä viestintää koske
van unionin politiikan 
määrittely ja toteuttaminen 1.1 3 150 000 2 968 000 3 095 000 2 666 838 3 087 068,68 3 383 337,42 113,99

09 02 03 Euroopan unionin verkko-
ja tietoturvavirasto 
(ENISA) 1.1 8 739 000 8 739 000 7 814 273 7 814 273 8 158 163,70 8 158 163,70 93,35

Varaukset (40 02 41) 391 985 391 985

8 739 000 8 739 000 8 206 258 8 206 258 8 158 163,70 8 158 163,70

09 02 04 Euroopan sähköisen vies
tinnän sääntelyviranomais
ten yhteistyöelin (BEREC) – 
Virasto 1.1 3 617 948 3 617 948 3 768 696 3 768 696 3 190 000,— 3 190 000,— 88,17

09 02 05 Digitaaliseen sisältöön sekä 
audiovisuaalialaan ja muu
hun mediateollisuuteen 
liittyvät toimet 3 1 020 000 1 020 000 950 000 948 882 901 586,50 604 756,30 59,29

09 02 77 Pilottihankkeet ja valmiste
lutoimet

09 02 77 01 Valmistelutoimi – Erasmus 
toimittajille 3 — p.m. — 150 000 0,— 300 719,09 —

09 02 77 02 Pilottihanke – Tiedotusväli
neiden moniarvoisuuden 
seurantavälineen täytäntöön
pano 3 500 000 500 000 500 000 250 000 —

09 02 77 03 Pilottihanke – Lehdistön ja 
tiedotusvälineiden vapauden 
eurooppalainen keskus 3 1 000 000 1 000 000 1 000 000 500 000 —

Momentti 09 02 77 – 
Välisumma 1 500 000 1 500 000 1 500 000 900 000 0,— 300 719,09 20,05

Luku 09 02 – Yhteensä 18 026 948 17 844 948 17 127 969 16 098 689 15 336 818,88 15 636 976,51 87,63

Varaukset (40 02 41) 391 985 391 985

18 026 948 17 844 948 17 519 954 16 490 674 15 336 818,88 15 636 976,51

09 02 01  Sähköistä viestintää koskevan unionin politiikan määrittely ja toteuttaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

3 150 000 2 968 000 3 095 000 2 666 838 3 087 068,68 3 383 337,42

Selvitysosa

Entinen alamomentti 09 01 04 01 ja entinen momentti 09 02 01

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimet, joiden tavoitteena on

— sähköisen viestinnän verkkoja ja -palveluja koskevan unionin politiikan jatkaminen, jotta voitaisiin tehdä aloitteita alan 
haasteisiin vastaamiseksi,



KOMISSIO
OSASTO 09 — VIESTINTÄVERKOT, SISÄLLÖT JA TEKNOLOGIA

LUKU 09 02 — DIGITAALISTRATEGIAN SÄÄNTELYKEHYS (jatkoa)

09 02 01 (jatkoa)

II/452 FI Euroopan unionin virallinen lehti 20.2.2014

— Euroopan digitaalistrategian toteuttamisen helpottaminen sähköisen viestinnän verkkoihin ja palveluihin liittyvissä toi
missa, erityisesti osana Lissabonin huippukokouksen jatkotoimia, 

— politiikan ja lainsäädännön kehittäminen keskittyen erityisesti kysymyksiin, jotka liittyvät sähköisen viestinnän verkkojen 
käyttöoikeuksiin ja valtuutuksiin, kuten yhteentoimivuus, yhteenliittäminen, rakennustekniset työt, sääntelyviranomaisten 
riippumattomuus ja uudet toimenpiteet sisämarkkinoiden toiminnan vahvistamiseksi, 

— asiaankuuluvan lainsäädännön valvonnan ja täytäntöönpanon helpottaminen kaikissa jäsenvaltioissa, 

— unionin lainsäädännön rikkomista koskevien menettelyjen koordinointi, 

— politiikan ja lainsäädännön kehittäminen keskittyen erityisesti kysymyksiin, jotka liittyvät vähittäismarkkinoihin ja kulut
tajiin, kuten verkon neutraliteetti, palveluntarjoajan vaihtaminen, verkkovierailut ja yleispalvelu, 

— johdonmukaisen markkinapohjaisen sääntelyn kehittäminen ja toteuttaminen kansallisten sääntelyviranomaisten sovellet
tavaksi, jotta voidaan vastata kyseisiltä viranomaisilta saataviin yksittäisiin ilmoituksiin, jotka liittyvät merkityksellisiin 
markkinoihin, kilpailuun ja tarvittaviin sääntelytoimiin, erityisesti seuraavan sukupolven liityntäverkkojen alalla, 

— sellaisten politiikkojen kehittäminen kaikilla osa-alueilla, joilla varmistetaan, että jäsenvaltiot hallinnoivat asianmukaisesti 
taajuuksien kaikkia käyttötarkoituksia, mihin sisältyvät sisämarkkinoiden eri lohkot, kuten sähköinen viestintä, laajakais
tainen internet ja innovointi, 

— viestintäpalvelujen sääntelyjärjestelmän täytäntöönpanon edistäminen ja valvominen (mukaan luettuna sähköisten viestin
täverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä 7 päivänä maaliskuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) (EYVL L 108, 24.4.2002, s. 33) 7 artiklassa säädetty menettely), 

— sen mahdollistaminen, että kolmannet maat voivat jatkaa samanlaista politiikkaa markkinoidensa avautumisessa kuin 
unioni, 

— radiotaajuuspoliittisen ohjelman (Euroopan parlamentin ja neuvoston 14  päivänä  maaliskuuta 2012 antama päätös 
N:o 243/2012/EU (EUVL L 81, 21.3.2012, s. 7)) toteutuksen edistäminen ja seuranta.

Toimien tavoitteita ovat erityisesti

— viestintäpalveluja ja -verkkoja koskevan unionin politiikan ja strategian laatiminen (mukaan luettuna sähköisen viestinnän 
ja audiovisuaaliympäristöjen välinen konvergenssi, internetiin liittyvät näkökohdat jne.), 

— radiotaajuuspolitiikan kehittäminen unionissa, 

— toimintojen kehittäminen matka- ja satelliittiviestinnän alalla ja erityisesti radiotaajuuksien alalla, 

— tilanteen ja lainsäädännön analysointi näillä aloilla, 

— näiden politiikkojen ja aloitteiden koordinointi kansainvälisessä ympäristössä (esim. WRC, CEPT jne.), 

— Euroopan digitaalistrategiaan liittyvien toimien ja aloitteiden kehittäminen, 

— radiotaajuuspoliittiseen ohjelmaan liittyvän tietokannan kehittäminen ja ylläpito sekä muut toimet, jotka liittyvät ohjel
man seurantaan ja toteutukseen.

Toimiin kuuluu mm. selvitysten ja edistymistä koskevien raporttien laatiminen, asiaan liittyvien tahojen ja suuren yleisön kuu
leminen, lainsäädäntöehdotusten valmistelu ja lainsäädännön soveltamisen valvonta sekä direktiivin 2002/21/EY 7  artiklan 
mukaisiin ilmoituksiin ja kuulemisiin liittyvä kääntäminen.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti analyysejä ja asiantuntijaraportteja, erityistutkimuksia, arviointiraportteja, koor
dinointia, avustuksia ja tiettyjen toimien yhteisrahoittamista koskevat sopimukset.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0033:0033:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:081:0007:0007:FI:PDF
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Lisäksi määräraha on tarkoitettu kattamaan myös sellaiset asiantuntijakokouksista, viestintätapahtumista ja jäsenmaksuista 
aiheutuvat menot sekä tiedotus- ja julkaisumenot, jotka liittyvät suoraan tämän momentin kattaman politiikan tai sen katta
mien toimien tavoitteiden saavuttamiseen, sekä mahdolliset muut menot teknisestä ja hallinnollisesta avusta, johon ei liity jul
kishallinnon tehtäviä ja jonka komissio on ulkoistanut erillisin palvelusopimuksin.

Oikeusperusta

Komission institutionaalisista oikeuksista johtuvat tehtävät, sellaisina kuin niistä on säädetty unionin yleiseen talousarvioon 
sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 25  päivänä  loka
kuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, 
s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

09 02 03  Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitou
mukset Maksut Maksusitou

mukset Maksut Maksusitou
mukset Maksut

09 02 03 8 739 000 8 739 000 7 814 273 7 814 273 8 158 163,70 8 158 163,70

Varaukset (40 02 41) 391 985 391 985

Yhteensä 8 739 000 8 739 000 8 206 258 8 206 258 8 158 163,70 8 158 163,70

Selvitysosa

Entiset alamomentit 09 02 03 01 ja 09 02 03 02

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston henkilöstö- ja hallintomenot (osastot 1 ja 2) 
ja toimintamenot, jotka liittyvät ainoastaan työohjelmaan (osasto 3).

Virasto perustettiin lisäämään unionin, jäsenvaltioiden ja viime kädessä yritysten valmiuksia ehkäistä, kartoittaa ja torjua verkko-
ja tietoturvaongelmia. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi ENISA tulee kehittämään korkeatasoista asiantuntemusta ja edistä
mään laajaa yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden välillä.

Virasto pyrkii antamaan komissiolle ja jäsenvaltioille apua ja neuvoja sellaisissa verkko- ja tietoturvakysymyksissä, jotka kuu
luvat sen toimivallan piiriin, ja pyydettäessä avustamaan komissiota verkko- ja tietoturva-alaa koskevan unionin lainsäädännön 
ajantasaistamisen ja kehittämisen teknisessä valmistelussa.

Viraston on ilmoitettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle toiminta- ja hallintomenojen välisistä määrärahasiirroista.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän momentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan Euroopan talousaluetta koskevaa liitettä, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Komission asetuksen (EY, Euratom)  N:o  2343/2002  16  artiklan mukaisesti palautetut määrät ovat (varainhoitoasetuksen 
21  artiklan  3  kohdan c alakohdan  mukaisia) käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, jotka otetaan yleisen tulotaulukon 
alamomentille 6 6 0 0.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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Varainhoitoasetuksen 208 artiklassa sekä unionin perustamien elinten varainhoidon puiteasetusten asiaa koskevissa artikloissa 
on vahvistettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asemaa.

Viraston henkilöstötaulukko sisältyy tämän pääluokan liitteeseen ”Henkilöstö”.

Unionin rahoitusosuus vuodeksi 2014 on yhteensä 8 820 665 euroa. Talousarvioon otettuun 8 739 000 euron määrään lisä
tään ylijäämän palautuksesta saatava 81 665 euron määrä.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  526/2013, annettu 21  päivänä  toukokuuta 2013, Euroopan unionin 
verkko- ja tietoturvavirastosta (ENISA) ja asetuksen (EY) N:o 460/2004 kumoamisesta (EUVL L 165, 18.6.2013, s. 41).

09 02 04  Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin (BEREC) – Virasto

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

3 617 948 3 617 948 3 768 696 3 768 696 3 190 000,— 3 190 000,—

Selvitysosa

Entiset alamomentit 09 02 04 01 ja 09 02 04 02

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston henkilöstö- ja hallintomenot (osastot 1 ja 2) sekä ainoastaan työohjelmaan liitty
vät toimintamenot (osasto 3).

BEREC on erikoisalan asiantuntijoista koostuva riippumaton neuvoa-antava elin, joka avustaa komissiota ja kansallisia säänte
lyviranomaisia unionin sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmän täytäntöönpanossa ja tukee sitä kautta sääntelyn johdonmu
kaistamista unionissa. BEREC ei ole unionin elin eikä sillä ole oikeushenkilön asemaa.

BERECin virasto on perustettu unionin elimeksi, jolla on oikeushenkilön asema. Se antaa BERECille asiantuntijatukea ja hallin
nollista tukea sen hoitaessa sille asetuksessa (EY) N:o 1211/2009 annettuja tehtäviä.

Viraston on ilmoitettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle toiminta- ja hallintomenojen välisistä määrärahasiirroista.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän momentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan Euroopan talousaluetta koskevaa liitettä, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Komission asetuksen (EY, Euratom)  N:o  2343/2002  16  artiklan mukaisesti palautetut määrät ovat (varainhoitoasetuksen 
21  artiklan  3  kohdan c alakohdan  mukaisia) käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, jotka otetaan yleisen tulotaulukon 
alamomentille 6 6 0 0.

Varainhoitoasetuksen 208 artiklassa sekä unionin perustamien elinten varainhoidon puiteasetusten asiaa koskevissa artikloissa 
on vahvistettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asemaa.

Viraston henkilöstötaulukko sisältyy tämän pääluokan liitteeseen ”Henkilöstö”.

Unionin rahoitusosuus vuodeksi 2014 on yhteensä 4 162 874 euroa. Talousarvioon otettuun 3 617 948 euron määrään lisä
tään ylijäämän palautuksesta saatava 544 926 euron määrä.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1211/2009, annettu 25 päivänä marraskuuta 2009, Euroopan sähköisen 
viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) ja viraston perustamisesta (EUVL L 337, 18.12.2009, s. 1).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:165:0041:0041:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0001:0001:FI:PDF
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09 02 05  Digitaaliseen sisältöön sekä audiovisuaalialaan ja muuhun mediateollisuuteen liittyvät toimet

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

1 020 000 1 020 000 950 000 948 882 901 586,50 604 756,30

Selvitysosa

Entinen alamomentti 09 01 04 06 ja entinen momentti 09 02 05

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat toimet:

— audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten mää
räysten yhteensovittamisesta 10  päivänä  maaliskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2010/13/EU (audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi) (EUVL L 95, 15.4.2010, s. 1) täytäntöönpano, 

— viestimien kehittymisen seuranta, mukaan luettuina moniarvoisuus ja tiedotusvälineiden vapaus, ja 

— taloudellisten ja oikeudellisten tietojen kokoaminen ja levittäminen sekä audiovisuaalialan ja konvergoituvien media- ja 
sisältöalojen analysointi.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan myös sellaiset selvityksistä ja asiantuntijakokouksista aiheutuvat menot sekä tiedotus- ja 
julkaisumenot, jotka liittyvät suoraan tämän momentin kattamien toimien tavoitteen saavuttamiseen, sekä mahdolliset muut 
menot teknisestä ja hallinnollisesta avusta, johon ei liity julkishallinnon tehtäviä ja jonka komissio on ulkoistanut erillisin 
palvelusopimuksin.

Oikeusperusta

Komission institutionaalisista oikeuksista johtuvat tehtävät, sellaisina kuin niistä on säädetty unionin yleiseen talousarvioon 
sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 25  päivänä  loka
kuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, 
s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

09 02 77  Pilottihankkeet ja valmistelutoimet

09 02 77 01  Valmistelutoimi – Erasmus toimittajille

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— p.m. — 150 000 0,— 300 719,09

Selvitysosa

Entinen momentti 09 02 06

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta valmistelutoimen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:095:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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09 02 77 02  Pilottihanke – Tiedotusvälineiden moniarvoisuuden seurantavälineen täytäntöönpano

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

500 000 500 000 500 000 250 000

Selvitysosa

Entinen momentti 09 02 07

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tiedotusvälineiden moniarvoisuuden seurantavälineen täytäntöönpano. Väline kehitettiin 
komission pyynnöstä riippumattomassa tutkimuksessa: ”Indicators for Media Pluralism in the Member States – Towards a Risk-
Based Approach”. Seurantavälineellä arvioidaan tiedotusvälineiden moniarvoisuuteen kohdistuvia riskejä jäsenvaltioissa ja kar
toitetaan moniarvoisuuteen kohdistuvia uhkia käyttäen erilaisia indikaattoreita, jotka kattavat asiaankuuluvat oikeudelliset, 
taloudelliset ja sosiokulttuuriset näkökohdat.

Toimen erityistavoitteena on käynnistää lisätutkimus, jossa saatetaan nämä indikaattorit ajan tasalle ottaen huomioon interne
tin kasvava merkitys ja jossa näitä indikaattoreita sovelletaan käytäntöön, jotta saadaan laaja ymmärrys tiedotusvälineiden moni
arvoisuuteen kohdistuvista riskeistä jäsenvaltioissa. Riskien arviointi toteutetaan parhaiten avoimesti sidosryhmiä kuullen.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

09 02 77 03  Pilottihanke – Lehdistön ja tiedotusvälineiden vapauden eurooppalainen keskus

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

1 000 000 1 000 000 1 000 000 500 000

Selvitysosa

Entinen momentti 33 02 10

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Ehdotettu lehdistön ja tiedotusvälineiden vapauden eurooppalainen keskus nojautuisi Euroopan unionin perusoikeuskirjaan ja 
eurooppalaiseen julistukseen lehdistönvapaudesta ja toimisi Euroopan tason palvelupisteenä toimittajajärjestöille tai yksittäisille 
henkilöille ja media-alan toimijoille, jotka ilmoittavat kyseisten asiakirjojen määräysten väitetystä rikkomisesta. Keskus seuraisi 
ja dokumentoisi tällaisia rikkomuksia. Se myös toimisi hälytyskeskuksena kiireellisissä tapauksissa esimerkiksi järjestämällä ulko
maisilta kollegoilta tukea apua tarvitseville toimittajille. Keskus saisi tukea monista eri lähteistä, kuten akateemisilta keskuksilta, 
alueellisilta kumppaneilta eri puolilta Eurooppaa ja eri toimittajajärjestöiltä.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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Alueellisesti keskukset kattaisivat jäsenvaltiot ja ehdokasmaat.

Hanke täydentäisi unionin talousarviosta tuettavia nykyisiä toimia. Tarkemmin sanoen se muodostaisi käytännön vastapuolen 
Firenzen yliopistollisessa Eurooppa-instituutissa toimivalle akateemisesti suuntautuneelle tiedotusvälineiden moniarvoisuuden 
ja vapauden keskukselle. Se voisi lisäksi hyötyä komission perustaman tiedotusvälineiden vapautta ja moniarvoisuutta käsitte
levän korkean tason työryhmän ja Euroopan parlamentin 21 päivänä toukokuuta 2013 antaman päätöslauselman aiheesta ”EU:n 
perusoikeuskirja: tiedotusvälineiden vapauden yleiset edellytykset EU:ssa” tarjoamista mahdollisuuksista.

Pilottihankkeesta katettaisiin keskuksen käynnistyskustannukset ja osa sen vuotuisista toimintakustannuksista.

Tiedotusvälineiden vapaus ja moniarvoisuus – mukaan lukien tiedotusvälineiden hallinnon riippumattomuus – ovat avainase
massa, kun on kyse sananvapaudesta, joka on yksi unionin keskeisistä perusperiaatteista. Tiedotusvälineiden moniarvoisuus ja 
vapaus ovat olennaisen tärkeitä demokraattisille yhteiskunnillemme.

Pilottihankkeella tuetaan jäsenvaltioissa, ehdokasmaissa sekä mahdollisissa ehdokasmaissa toimittajajärjestöjä tai yksittäisiä hen
kilöitä ja media-alan toimijoita, jotka ilmoittavat mahdollisista rikkomuksista lehdistönvapautta koskevaa eurooppalaista julis
tusta vastaan.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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LUKU  09 03  — VERKKOJEN EUROOPPA -VÄLINE (CEF) – TELEVIESTINTÄVERKOT

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012
%

Maksut
2012/2014Maksusitou

mukset Maksut Maksusitou
mukset Maksut Maksusitou

mukset Maksut

09 03 VERKKOJEN EUROOPPA 
-VÄLINE (CEF) – TELEVIES
TINTÄVERKOT

09 03 01 Laajakaistaverkkojen käyt
töönoton nopeuttaminen 1.1 10 000 000 p.m. —

09 03 02 Suotuisamman ympäristön 
luominen televiestintäinfra
struktuurihankkeisiin koh
distuville yksityisille 
investoinneille 1.1 34 889 000 p.m. —

09 03 03 Yhteistä etua koskevien 
kansallisten palvelujen 
yhteenliittämisen ja yhteen
toimivuuden edistäminen ja 
osallistuminen turvallisen, 
osallistavan ja myönteisen 
verkkoympäristön luomi
seen 1.1 39 026 000 9 783 423 —

09 03 51 Aikaisempien ohjelmien 
loppuun saattaminen

09 03 51 01 Safer Internet -ohjelman 
(2009–2013) loppuun saat
taminen 1.1 — 6 300 000 2 700 000 10 576 085 15 035 374,57 16 689 620,32 264,91

09 03 51 02 Safer Internet Plus 
-ohjelman loppuun saatta
minen – Internetin ja uuden 
verkkoteknologian käyttö
turvallisuuden edistäminen 1.1 — p.m. — p.m. 0,— 635 494,73 —

Momentti 09 03 51 – 
Välisumma — 6 300 000 2 700 000 10 576 085 15 035 374,57 17 325 115,05 275,—

09 03 77 Pilottihankkeet ja 
valmistelutoimet

09 03 77 01 Valmistelutoimi – 
Lainsäädännön laadun 
parantamista ja kansalaisten 
osallistumisen lisäämistä 
koskeva internetpohjainen 
järjestelmä 1.1 — p.m. — p.m. 0,— 98 396,22 —

Momentti 09 03 77 – 
Välisumma — p.m. — p.m. 0,— 98 396,22 —

Luku 09 03 – Yhteensä 83 915 000 16 083 423 2 700 000 10 576 085 15 035 374,57 17 423 511,27 108,33
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09 03 01  Laajakaistaverkkojen käyttöönoton nopeuttaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

10 000 000 p.m.

Selvitysosa

Uusi momentti

Tämän momentin toimet tukevat asetuksen (EU) N:o 1316/2013 4 artiklassa ja Euroopan laajuisia televiestintäverkkoja koske
vista suuntaviivoista annetun muutetun ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 3  artiklassa säädettyjen 
tavoitteiden saavuttamista.

Tämän momentin toimilla tuetaan yhteistä etua koskevia hankkeita laajakaistaverkkojen alalla.

Tämän momentin toimilla edesautetaan edellä tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamista tyypillisesti avustuksilla ja hankinnoilla.

Kustannukset kattavat infrastruktuurin rakentamisen ja laitteistojen asentamisen. Ne kattavat myös työt, selvitykset ja ohjelman 
tukitoimet, erityisesti teknisen avun, siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1316/2013 2 artiklassa, mukaan luettuna 
tuki olemassa oleville teknisen avun rakenteille.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän budjettikohdan määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon 
momentille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g ala
kohdan mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän 
pääluokan menotaulukon tämän osan Euroopan talousaluetta koskevaa liitettä, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1316/2013, annettu 11  päivänä  joulukuuta 2013, Verkkojen Eurooppa 
-välineen perustamisesta sekä asetuksen (EU) N:o 913/2010 muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 680/2007 ja (EY) N:o 67/2010 
kumoamisesta (EUVL L 348, 20.12.2013, s. 129), ja erityisesti sen 4 artiklan 4 kohta.

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 28 päivänä toukokuuta 2013 antama muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan 
laajuisia televiestintäverkkoja koskevista suuntaviivoista ja päätöksen N:o 1336/97/EY kumoamisesta (COM(2013) 329 final).

09 03 02  Suotuisamman ympäristön luominen televiestintäinfrastruktuurihankkeisiin kohdistuville yksityisille investoinneille

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

34 889 000 p.m.

Selvitysosa

Uusi momentti

Tämän momentin toimet tukevat asetuksen (EU) N:o 1316/2013 4 artiklassa ja Euroopan laajuisia televiestintäverkkoja koske
vista suuntaviivoista annetun muutetun ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 3  artiklassa säädettyjen 
tavoitteiden saavuttamista.

Tämän momentin toimilla tuetaan yhteistä etua koskevia hankkeita laajakaistaverkkojen alalla.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:348:0129:0129:FI:PDF
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Tämän momentin toimilla edesautetaan edellä tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamista tyypillisesti rahoitusvälineillä asetuksen 
(EU) N:o 1316/2013 14 ja 15 artiklan mukaisesti.

Kustannukset kattavat infrastruktuurin rakentamisen ja laitteistojen asentamisen. Ne kattavat myös työt, selvitykset ja ohjelman 
tukitoimet, erityisesti teknisen avun, siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1316/2013 2 artiklassa, mukaan luettuna 
tuki olemassa oleville teknisen avun rakenteille.

Varainhoitoasetuksen 140  artiklan  6  kohdan mukaiset rahoitusvälineistä saatavat palautukset, kuten pääoman palautukset, 
vapautuneet vakuudet ja lainojen lyhennykset, jotka maksetaan takaisin komissiolle ja otetaan tulotaulukon alamomen
tille 6 3 4 1, voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan i alakohdan mukaisesti.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän budjettikohdan määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon 
momentille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g ala
kohdan mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän 
pääluokan menotaulukon tämän osan Euroopan talousaluetta koskevaa liitettä, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1316/2013, annettu 11  päivänä  joulukuuta 2013, Verkkojen Eurooppa 
-välineen perustamisesta sekä asetuksen (EU) N:o 913/2010 muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 680/2007 ja (EY) N:o 67/2010 
kumoamisesta (EUVL L 348, 20.12.2013, s. 129), ja erityisesti sen 4 artiklan 4 kohta.

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 28 päivänä toukokuuta 2013 antama muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan 
laajuisia televiestintäverkkoja koskevista suuntaviivoista ja päätöksen N:o 1336/97/EY kumoamisesta (COM(2013) 329 final).

09 03 03  Yhteistä etua koskevien kansallisten palvelujen yhteenliittämisen ja yhteentoimivuuden edistäminen ja osallistuminen tur
vallisen, osallistavan ja myönteisen verkkoympäristön luomiseen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

39 026 000 9 783 423

Selvitysosa

Uusi momentti

Tämän momentin toimet tukevat asetuksen (EU) N:o 1316/2013 4 artiklassa ja Euroopan laajuisia televiestintäverkkoja koske
vista suuntaviivoista annetun muutetun ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 3  artiklassa säädettyjen 
tavoitteiden saavuttamista.

Niillä tuetaan yhteistä etua koskevia hankkeita digitaalipalvelujen infrastruktuurien alalla ja hankkeita, joilla osallistutaan erityi
sesti lapsille ja nuorille turvallisen, osallistavan ja myönteisen verkkoympäristön luomiseen.

Tämän momentin toimilla edistetään edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamista tyypillisesti avustusten ja julkisten hankin
tojen kautta:

— ydinpalvelualustat rahoitetaan tyypillisesti julkisilla hankinnoilla Europeanaa lukuun ottamatta, 

— yleisluonteiset palvelut rahoitetaan tyypillisesti avustuksilla.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:348:0129:0129:FI:PDF
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Kustannukset kattavat digitaalipalvelujen infrastruktuurin käyttöönoton, toiminnan, parannustyöt ja ylläpidon, siten kuin ne on 
määritelty Euroopan laajuisia televiestintäverkkoja koskevista suuntaviivoista annetun muutetun ehdotuksen Euroopan parla
mentin ja neuvoston asetukseksi 2 artiklassa. Painopiste ei ole yksinomaan ydinpalvelualustojen ja yleisluonteisten palvelujen 
tuottamisessa, vaan myös tällaisten alustojen ja palvelujen toimintaan liittyvässä hallinnoinnissa.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän budjettikohdan määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon 
momentille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g ala
kohdan mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän 
pääluokan menotaulukon tämän osan Euroopan talousaluetta koskevaa liitettä, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1316/2013, annettu 11  päivänä  joulukuuta 2013, Verkkojen Eurooppa 
-välineen perustamisesta sekä asetuksen (EU) N:o 913/2010 muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 680/2007 ja (EY) N:o 67/2010 
kumoamisesta (EUVL L 348, 20.12.2013, s. 129), ja erityisesti sen 4 artiklan 4 kohta.

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 28 päivänä toukokuuta 2013 antama muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan 
laajuisia televiestintäverkkoja koskevista suuntaviivoista ja päätöksen N:o 1336/97/EY kumoamisesta (COM(2013) 329 final).

09 03 51  Aikaisempien ohjelmien loppuun saattaminen

09 03 51 01  Safer Internet -ohjelman (2009–2013) loppuun saattaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— 6 300 000 2 700 000 10 576 085 15 035 374,57 16 689 620,32

Selvitysosa

Entinen alamomentti 09 02 02 01

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Safer Internet -ohjelmaan liittyvien aiempien maksusitoumuksien maksattaminen.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän alamomentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan Euroopan talousaluetta koskevaa liitettä, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Unionin ohjelmiin osallistuvien ehdokasmaiden ja tapauksen mukaan myös Länsi-Balkanin mahdollisten ehdokkaiden rahoi
tusosuuksista saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille 6 0 3 1, voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuk
sen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o  1351/2008/EY, tehty 16  päivänä  joulukuuta 2008, internetiä ja muuta vies
tintäteknologiaa käyttävien lasten suojelua koskevan monivuotisen yhteisön ohjelman perustamisesta (EUVL L 348, 24.12.2008, 
s. 118).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:348:0129:0129:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0118:0118:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0118:0118:FI:PDF
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09 03 51 02  Safer Internet Plus -ohjelman loppuun saattaminen – Internetin ja uuden verkkoteknologian käyttöturvallisuuden edistäminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— p.m. — p.m. 0,— 635 494,73

Selvitysosa

Entinen alamomentti 09 02 02 02

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Safer Internet plus -ohjelmaan liittyvien aiempien maksusitoumuksien maksattaminen.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän alamomentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan Euroopan talousaluetta koskevaa liitettä, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Unionin ohjelmiin osallistuvien ehdokasmaiden ja tapauksen mukaan myös Länsi-Balkanin mahdollisten ehdokkaiden rahoi
tusosuuksista saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille 6 0 3 1, voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuk
sen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 854/2005/EY, tehty 11 päivänä toukokuuta 2005, internetin ja uuden verkko
teknologian käyttöturvallisuutta koskevan monivuotisen yhteisön ohjelman perustamisesta (EUVL L 149, 11.6.2005, s. 1).

09 03 77  Pilottihankkeet ja valmistelutoimet

09 03 77 01  Valmistelutoimi – Lainsäädännön laadun parantamista ja kansalaisten osallistumisen lisäämistä koskeva internetpohjainen 
järjestelmä

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— p.m. — p.m. 0,— 98 396,22

Selvitysosa

Entinen momentti 09 03 03

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta valmistelutoimen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:149:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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LUKU  09 04  — HORISONTTI  2020

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
Maksut

2012/2014Maksusitou
mukset Maksut Maksusitou

mukset Maksut Maksusitou
mukset Maksut

09 04 HORISONTTI 2020

09 04 01 Huipputason tiede

09 04 01 01 Tulevan ja nousevan teknolo
gian tutkimuksen vahvistami
nen 1.1 246 003 372 10 300 623 —

09 04 01 02 Euroopan tutkimusinfrastruk
tuurin, myös sähköisen infra
struktuurin, vahvistaminen 1.1 96 956 907 2 101 017 —

Momentti 09 04 01 – 
Välisumma 342 960 279 12 401 640 —

09 04 02 Teollinen johtoasema

09 04 02 01 Johtoasema tieto- ja 
viestintäteknologiassa 1.1 720 260 961 44 192 289 —

Momentti 09 04 02 – 
Välisumma 720 260 961 44 192 289 —

09 04 03 Yhteiskunnalliset haasteet

09 04 03 01 Elinikäisen terveyden ja 
hyvinvoinnin parantaminen 1.1 131 580 377 11 991 283 —

09 04 03 02 Osallistavien, innovatiivisten ja 
kehityskykyisten 
eurooppalaisten yhteiskuntien 
edistäminen 1.1 77 973 002 505 313 —

Momentti 09 04 03 – 
Välisumma 209 553 379 12 496 596 —

09 04 07 Yhteisyritykset

09 04 07 31 Elektroniset komponentit ja 
järjestelmät Euroopan 
johtoasemaa varten 
(ECSEL-yhteisyritys) – 
Tukimenot 1.1 540 000 540 000 —

09 04 07 32 Elektroniset komponentit ja 
järjestelmät Euroopan 
johtoasemaa varten 
(ECSEL-yhteisyritys) 1.1 135 000 000 33 750 000 —

Momentti 09 04 07 – 
Välisumma 135 540 000 34 290 000 —

09 04 50 (Euroopan talousalueen 
ulkopuolisilta) kolmansilta 
osapuolilta peräisin olevat 
määrärahat tutkimukseen ja 
teknologian kehittämiseen

09 04 50 01 (Euroopan talousalueen 
ulkopuolisilta) kolmansilta 
osapuolilta peräisin olevat 
määrärahat tutkimukseen ja 
teknologian kehittämiseen 
(2014–2020) 1.1 p.m. p.m. —

09 04 50 02 (Euroopan talousalueen 
ulkopuolisilta) kolmansilta 
osapuolilta peräisin olevat 
määrärahat tutkimukseen ja 
teknologian kehittämiseen 
(ennen vuotta 2014) 1.1 p.m. p.m. p.m. p.m. 148 457 500,92 68 125 542,06 —

Momentti 09 04 50 – 
Välisumma p.m. p.m. p.m. p.m. 148 457 500,92 68 125 542,06 —
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Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
Maksut

2012/2014
Maksusitou-

mukset Maksut Maksusitou-
mukset Maksut Maksusitou-

mukset Maksut
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09 04 51 Seitsemännen puiteohjelman 
(2007–2013) loppuun saatta
minen 1.1 p.m. 618 054 637 1 521 103 335 1 252 627 275 1 431 395 376,08 1 140 275 304,39 184,49

09 04 52 Ennen vuotta 2007 aloitettu
jen tutkimuspuiteohjelmien 
loppuun saattaminen 1.1 — p.m. — 10 872 610 270 318,65 8 240 888,31 —

09 04 53 Kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelman tieto- ja viestin
tätekniikkapolitiikan tukioh
jelman loppuun saattaminen

09 04 53 01 Kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelman tieto- ja viestin
tätekniikkapolitiikan tukiohjel
man (2007–2013) loppuun 
saattaminen 1.1 p.m. 80 372 211 144 265 000 130 841 912 137 142 229,18 113 807 470,— 141,60

09 04 53 02 Aiempien (vuotta 2007 edeltä
vien) tieto- ja viestintäteknolo
giaohjelmien loppuun 
saattaminen 1.1 — p.m. — 1 367 988 0,— 9 850 398,50 —

Momentti 09 04 53 – 
Välisumma p.m. 80 372 211 144 265 000 132 209 900 137 142 229,18 123 657 868,50 153,86

09 04 77 Pilottihankkeet ja 
valmistelutoimet

09 04 77 01 Pilottihanke – Avoimen tiedon 
tekniikat: tietojen 
kartoittaminen ja validointi 1.1 1 500 000 750 000 —

09 04 77 02 Pilottihanke – Connected for 
health: Hyvinvointi- ja 
terveydenhuoltoratkaisut 
avoimissa valokuituverkoissa 1.1 1 000 000 500 000 —

09 04 77 03 Pilottihanke – REIsearch 
(Research Excellence Innovation 
Framework) – Eurooppalaisen 
tutkimusalueen kilpailukyvyn 
tehostaminen lisäämällä 
tutkijoiden, kansalaisten, 
teollisuuden ja päättäjien välistä 
viestintää 1.1 1 000 000 500 000 —

Momentti 09 04 77 – 
Välisumma 3 500 000 1 750 000 —

Luku 09 04 – Yhteensä 1 411 814 619 803 557 373 1 665 368 335 1 395 709 785 1 717 265 424,83 1 340 299 603,26 166,80

Selvitysosa

Tätä selvitysosaa sovelletaan kaikkiin tämän luvun budjettikohtiin.

Näitä määrärahoja käytetään tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmassa ”Horisontti 2020”, joka kattaa vuodet 2014–2020.
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Horisontti 2020 -ohjelmalla on keskeinen rooli toteutettaessa Eurooppa 2020 -strategian lippulaivahanketta ”Innovaatiounioni” 
ja muita lippulaivahankkeita, kuten ”Resurssitehokas Eurooppa”, ”Globalisaation aikakauden teollisuuspolitiikka” ja ”Euroopan 
digitaalistrategia”, sekä eurooppalaisen tutkimusalueen (ERA) kehittämisessä ja toiminnassa. Horisontti 2020 -puiteohjelma edis
tää osaamiseen ja innovointiin perustuvan talouden rakentamista koko unionin alueella kokoamalla riittävästi uutta tutkimus-, 
kehittämis- ja innovointirahoitusta.

Puiteohjelman toteutuksella pyritään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 179 artiklan mukaisiin yleisiin tavoit
teisiin ja edesautetaan eurooppalaisen tutkimusalueen varaan rakentuvan osaamisyhteiskunnan aikaansaamista, eli tuetaan kai
kenlaajuista valtioiden rajat ylittävää yhteistyötä koko unionin alueella, lisätään tietämyksen eturintamassa harjoitettavan 
tutkimuksen dynamiikkaa, luovuutta ja huippuosaamista, lisätään sekä määrällisesti että laadullisesti Euroopan inhimillisiä voi
mavaroja tutkimuksen ja teknologian alalla sekä tehostetaan tutkimus- ja innovointivalmiuksia koko unionissa ja huolehditaan 
niiden parhaasta mahdollisesta käytöstä.

Momenteille ja alamomenteille otetaan myös kustannukset seuraavista: kokoukset, konferenssit, työpajat ja kollokviot, jotka 
komissio järjestää korkealla tieteellisellä tai teknologisella tasolla ja joista on Euroopalle erityistä etua; unionin lukuun toteute
tut korkean tason tieteelliset ja teknologiset analyysit ja arvioinnit, joiden tarkoituksena on kartoittaa unionin toimintaan eri
tyisesti eurooppalaisen tutkimusalueen toteuttamisen yhteydessä soveltuvia uusia tutkimusaloja; tutkimusohjelmien seuranta ja 
niiden tulosten levittäminen, mukaan luettuina edellisten tutkimuspuiteohjelmien toimien tulokset.

Nämä määrärahat käytetään tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–2020) osallistumista ja tulos
ten levittämistä koskevista säännöistä ja asetuksen (EY)  N:o  1906/2006 kumoamisesta 11  päivänä  joulukuuta 2013 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1290/2013 mukaisesti (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 81).

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän luvun määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pää
luokan menotaulukon tämän osan Euroopan talousaluetta koskevaa liitettä, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Kolmannet maat tai kolmansien maiden tutkimuslaitokset voivat osallistua tiettyihin Euroopan tason yhteistyöhankkeisiin tie
teellisen ja teknisen tutkimuksen alalla. Niiden rahoitusosuus otetaan tulotaulukon alamomenteille 6 0 1 3 ja 6 0 1 5, ja se voi
daan ottaa lisämäärärahoiksi varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti.

Tieteen ja tekniikan tutkimuksen eurooppalaiseen yhteistyöhön osallistuvien valtioiden rahoitusosuudesta saatavat tulot ote
taan tulotaulukon alamomentille 6 0 1 6, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti.

Unionin ohjelmiin osallistuvien ehdokasmaiden ja tapauksen mukaan myös Länsi-Balkanin mahdollisten ehdokkaiden rahoi
tusosuuksista saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille  6  0  3  1, voidaan ottaa lisämäärärahoiksi varainhoito
asetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti.

Ulkopuolisten elinten unionin toimiin antamasta rahoitusosuudesta saatavat tulot otetaan tulotaulukon alamomentille 6 0 3 3, 
ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti.

Lisämäärärahat otetaan alamomentille 09 04 50 01.

Tämän luvun hallinnolliset määrärahat otetaan momentille 09 01 05.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0081:0081:FI:PDF
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09 04 01  Huipputason tiede

Selvitysosa

Horisontti 2020 -puiteohjelman tämän painopisteen tavoitteena on vahvistaa ja laajentaa unionin tieteellistä huippuosaamista 
ja varmistaa maailmanluokan tutkimuksen tasainen tuottaminen unionin pitkän aikavälin kilpailukyvyn turvaamiseksi. Sen 
avulla tuetaan parhaita ideoita, kehitetään lahjakkuutta unionissa, annetaan tutkijoille pääsy ensisijaiseen tutkimusinfrastruk
tuuriin ja tehdään unionista maailman parhaita tutkijoita houkutteleva paikka. Rahoitettavat tutkimustoimet määritellään tie
teen tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan ilman ennalta vahvistettuja ensisijaisia aihealueita. Tutkimusohjelma laaditaan 
tiiviissä yhteistyössä tiedeyhteisön kanssa ja tutkimusta rahoitetaan laadukkuuden perusteella.

09 04 01 01  Tulevan ja nousevan teknologian tutkimuksen vahvistaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

246 003 372 10 300 623

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Erityistavoitteena on edistää aiempaan nähden radikaalisti uusia teknologioita tutkimalla uusia ja suuririskisiä ideoita tieteen 
perustuksille rakentaen. Antamalla joustavaa tukea eri mittakaavoissa tehtävälle tavoiteorientoituneelle ja tieteidenväliselle tut
kimusyhteistyölle ja omaksumalla innovatiivisia tutkimuskäytäntöjä pyritään määrittelemään ja hyödyntämään mahdollisuudet 
saavuttaa pitkän aikavälin hyötyjä kansalaisille, taloudelle ja yhteiskunnalle.

Tulevan ja nousevan teknologian erityistavoitteen mukainen toiminta kattaa tiedelähtöisen innovoinnin koko kirjon idullaan 
olevien ja hauraiden ideoiden alhaalta ylöspäin suuntautuvasta pienen mittakaavan alkuvaiheen tutkimuksesta uusien tutkimus-
ja innovointiyhteisöjen rakentamiseen esiin nousevien muutosvoimaisten tutkimusalueiden ympärille ja aina sellaisiin laaja-
alaisiin yhdistettyihin tutkimusaloitteisiin asti, jotka perustuvat kunnianhimoisten ja visionääristen tavoitteiden saavuttamiseen 
tähtääviin tutkimuslinjauksiin.

Toimintaan kuuluu yhteistyö- ja verkottamistoimia ja kansallisten ohjelmien koordinointitoimia. Alamomentille otetaan myös 
kustannukset seuraavista: ehdotusten arviointeihin ja hankekatselmuksiin osallistuvat riippumattomat asiantuntijat; komission 
järjestämät tapahtumat, kokoukset, konferenssit, työpajat ja seminaarit, joista on Euroopalle erityistä etua; selvitykset, analyysit 
ja arvioinnit; puiteohjelmien ja erityisohjelman seuranta ja arviointi sekä toimet ohjelmien seuraamiseksi ja niiden tulosten levit
tämiseksi, edellisten tutkimuspuiteohjelmien toimet mukaan luettuina.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1291/2013, annettu 11  päivänä  joulukuuta 2013, tutkimuksen ja inno
voinnin puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–2020) ja päätöksen N:o  1982/2006/EY kumoamisesta (EUVL  L  347, 
20.12.2013, s. 104).

Neuvoston päätös 2013/743/EU, annettu 3 päivänä  joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 
2020” (2014–2020) täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta ja päätösten 2006/971/EY, 2006/972/EY, 2006/973/EY, 
2006/974/EY ja 2006/975/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 965), ja erityisesti sen 3 artiklan 1 kohdan b alakohta.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0104:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0104:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0965:0965:FI:PDF
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09 04 01 02  Euroopan tutkimusinfrastruktuurin, myös sähköisen infrastruktuurin, vahvistaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

96 956 907 2 101 017

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Erityistavoitteena on saada Euroopalle maailmanluokan tutkimusinfrastruktuuri, joka on kaikkien eurooppalaisten ja Euroopan 
ulkopuolisten tutkijoiden käytettävissä, ja käyttää täysimittaisesti hyväksi heidän tarjoamat mahdollisuudet tieteellisiin edistys
askeliin ja innovaatioihin.

Toimissa keskitytään sähköisen infrastruktuurin kehittämiseen, käyttöönottoon ja käyttöön. Lisäksi on tarkoitus toteuttaa toi
mia, jotka koskevat innovointia, tutkimusinfrastruktuuriin liittyvien henkilöresurssien vahvistamista, alan politiikan kehittä
mistä ja kansainvälistä yhteistyötä.

Käyttöön otetaan yhdennetty ja palveluvetoinen lähestymistapa sellaisten sähköisten infrastruktuurien luomiseksi, jotka vastaa
vat eurooppalaisen tieteen, teollisuuden ja yhteiskunnan tarpeisiin, kehittämällä ja ottamalla käyttöön integroituja sähköisen inf
rastruktuurin palveluja hyvin monenlaisille tutkimusyhteisöille (pyritään pois siiloajattelusta). Lisäksi pyritään koordinoinnin ja 
synergioiden maksimointiin kansallisella tasolla tapahtuvan sähköisen infrastruktuurin kehittämisen kanssa sekä sähköisen inf
rastruktuurin laajentamiseen kattamaan varsinaisen tieteen lisäksi koko tieteen, teollisuuden ja yhteiskunnan muodostama kol
mitahoinen kokonaisuus.

Toimintaan kuuluu yhteistyö- ja verkottamistoimia ja kansallisten ohjelmien koordinointitoimia. Alamomentille otetaan myös 
kustannukset seuraavista: ehdotusten arviointeihin ja hankekatselmuksiin osallistuvat riippumattomat asiantuntijat; komission 
järjestämät tapahtumat, kokoukset, konferenssit, työpajat ja seminaarit, joista on Euroopalle erityistä etua; selvitykset, analyysit 
ja arvioinnit; puiteohjelmien ja erityisohjelman seuranta ja arviointi sekä toimet ohjelmien seuraamiseksi ja niiden tulosten levit
tämiseksi, edellisten tutkimuspuiteohjelmien toimet mukaan luettuina.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1291/2013, annettu 11  päivänä  joulukuuta 2013, tutkimuksen ja inno
voinnin puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–2020) ja päätöksen N:o  1982/2006/EY kumoamisesta (EUVL  L  347, 
20.12.2013, s. 104).

Neuvoston päätös 2013/743/EU, annettu 3 päivänä  joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 
2020” (2014–2020) täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta ja päätösten 2006/971/EY, 2006/972/EY, 2006/973/EY, 
2006/974/EY ja 2006/975/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 965), ja erityisesti sen 3 artiklan 1 kohdan d alakohta.

09 04 02  Teollinen johtoasema

Selvitysosa

Tämä Horisontti 2020 -puiteohjelman painopiste tähtää siihen, että unionista tulee houkuttelevampi paikka investoida tutki
mukseen ja innovointiin edistämällä toimintaa, jossa yritykset itse määrittävät linjaukset, sekä siihen, että pystytään vauhditta
maan uusien teknologioiden kehittämistä tulevan yritystoiminnan ja talouskasvun tukemiseksi. Painopisteen ansiosta tehdään 
suuria investointeja keskeisiin teollisuusteknologioihin, maksimoidaan unionin yritysten kasvupotentiaali antamalla niille riit
tävä rahoitus ja autetaan innovatiivisia pk-yrityksiä kasvamaan maailman johtaviksi yrityksiksi.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0104:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0104:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0965:0965:FI:PDF
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09 04 02 01  Johtoasema tieto- ja viestintäteknologiassa

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

720 260 961 44 192 289

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Erityistavoitteena on ylläpitää ja kehittää maailmanlaajuista johtoasemaa mahdollistavien teknologioiden saralla, sillä kyseiset 
teknologiat muodostavat kilpailukyvyn perustan useilla olemassa olevilla ja kehittyvillä teollisuudenaloilla ja sektoreilla. Euroo
pan digitaalistrategian mukaisesti tieto- ja viestintäteknologian tutkimuksen ja innovoinnin erityistavoitteena on antaa Euroo
palle valmiudet kehittää ja hyödyntää tieto- ja viestintäteknologian edistysaskelten tarjoamia mahdollisuuksia kansalaisten, 
yritysten ja tiedeyhteisöjen hyödyksi.

Tieto- ja viestintäteknologia muodostaa innovoinnin ja kilpailukyvyn perustan useilla erilaisilla yksityisillä ja julkisilla markki
noilla ja sektoreilla ja mahdollistaa tieteelliset edistysaskeleet kaikilla tieteenaloilla. Digitaaliteknologioiden ja tieto- ja viestintä
teknologian komponenttien, infrastruktuurien ja palvelujen muutosvaikutus on seuraavan vuosikymmenen aikana entistäkin 
näkyvämpi kaikilla elämänaloilla.

Toimet vahvistavat unionin tieteellistä ja teknologista perustaa ja globaalia johtoasemaa tieto- ja viestintäteknologiassa, synnyt
tävät ja edistävät innovointia tieto- ja viestintäteknologian käytön kautta ja takaavat, että tieto- ja viestintäteknologiassa saavu
tettu edistys muunnetaan nopeasti Euroopan kansalaisia, yrityksiä, teollisuutta ja hallintoa hyödyttäviksi sovelluksiksi.
”Johtoasema tieto- ja viestintäteknologiassa” erityistavoitteen mukaiset toimet perustuvat ensisijaisesti teollisuuden ja liike-
elämän yhdessä tutkimusyhteisön kanssa laatimiin tutkimus- ja innovaatiolinjauksiin ja niissä painotetaan voimakkaasti yksi
tyisen sektorin investointien vivuttamista.

Toimintaan kuuluu yhteistyö- ja verkottamistoimia ja kansallisten ohjelmien koordinointitoimia. Alamomentille otetaan myös 
kustannukset seuraavista: ehdotusten arviointeihin ja hankekatselmuksiin osallistuvat riippumattomat asiantuntijat; komission 
järjestämät tapahtumat, kokoukset, konferenssit, työpajat ja seminaarit, joista on Euroopalle erityistä etua; selvitykset, analyysit 
ja arvioinnit; puiteohjelmien ja erityisohjelman seuranta ja arviointi sekä toimet ohjelmien seuraamiseksi ja niiden tulosten levit
tämiseksi, edellisten tutkimuspuiteohjelmien toimet mukaan luettuina.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1291/2013, annettu 11  päivänä  joulukuuta 2013, tutkimuksen ja inno
voinnin puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–2020) ja päätöksen N:o  1982/2006/EY kumoamisesta (EUVL  L  347, 
20.12.2013, s. 104).

Neuvoston päätös 2013/743/EU, annettu 3 päivänä  joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 
2020” (2014–2020) täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta ja päätösten 2006/971/EY, 2006/972/EY, 2006/973/EY, 
2006/974/EY ja  2006/975/EY kumoamisesta (EUVL  L  347, 20.12.2013, s.  965), ja erityisesti sen 3  artiklan  2  kohdan a ala
kohdan i alakohta.

09 04 03  Yhteiskunnalliset haasteet

Selvitysosa

Horisontti 2020 -puiteohjelman tämä painopiste vastaa suoraan Eurooppa 2020 -strategiassa yksilöityihin politiikan painopis
teisiin ja yhteiskunnallisiin haasteisiin. Kyseiset toimet toteutetaan haasteisiin perustuvalla lähestymistavalla, jossa kootaan 
yhteen eri alojen, teknologioiden ja tutkimusalojen resurssit ja tietämys. Toimet kattavat koko syklin tutkimuksesta markki
noille, ja niiden uutena painopisteenä ovat innovointiin liittyvät toimet, kuten pilottitoimet, demonstrointi, testausalustat, jul
kisten hankintojen tukeminen, suunnittelu, käyttäjälähtöinen innovointi, sosiaalinen innovointi ja innovaatioiden saattaminen 
markkinoille. Toimilla tuetaan suoraan vastaavaa alakohtaista osaamista unionin tasolla.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0104:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0104:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0965:0965:FI:PDF
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09 04 03 01  Elinikäisen terveyden ja hyvinvoinnin parantaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

131 580 377 11 991 283

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Sähköisiä terveydenhuoltopalveluja koskevan toimintasuunnitelman (2012–2020) visiona on hyödyntää ja kehittää sähköistä 
terveydenhuoltoa, jotta voidaan vastata useisiin kaikkein pakottavimpiin terveyteen ja terveydenhuoltojärjestelmiin liittyviin 
haasteisiin 2000-luvun ensimmäisellä puoliskolla, eli:

— parantaa kroonisten sairauksien ja sairauksien yhteisesiintyvyyden hallintaa ja vahvistaa tuloksellista ennaltaehkäisyä ja 
terveydenedistämiskäytänteitä, 

— parantaa terveydenhuoltojärjestelmien kestävyyttä ja tehokkuutta vapauttamalla innovointia, lisäämällä potilas-
/kansalaiskeskeistä hoitoa ja kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia sekä kannustamalla organisatorisiin muutoksiin, 

— edistää rajat ylittävää terveydenhuoltoa, terveysturvaa, yhteisvastuuta, yleiskattavuutta ja tasapuolisuutta, 

— parantaa oikeudellisia ja markkinaedellytyksiä kehittää sähköisen terveydenhuollon tuotteita ja palveluja.

Tieto- ja viestintäteknologiaan perustuvat tuotteet ja palvelut ovat osoittaneet kykynsä auttaa vastaamaan näihin mittaviin haas
teisiin tuomalla käyttöön yksilöllisen terveydenhuollon, etäterveydenhuollon ja etähoidon ratkaisuja, terveydenhuollon ja 
-hoidon palvelurobotiikkaa sekä tukea pidempään aktiiviseen ja riippumattomaan elämään ja kotihoitoon. Ne tarjoavat myös 
merkittävän uuden mahdollisuuden kasvuun, kun tieto- ja viestintäteknologiaan perustuville tuotteille ja palveluille syntyy uusia 
suuria terveyteen, väestörakenteen muutokseen ja hyvinvointiin liittyviä markkinoita.

Toimet kattavat tieto- ja viestintäteknologian kehittämisen ja hyödyntämisen terveyteen, hyvinvointiin ja hyvään vanhuuteen 
liittyvissä ratkaisuissa. Perustana käytetään tieto- ja viestintäteknisiä taustateknologioita, joita kehitetään ”Johtoasema tieto- ja 
viestintäteknologiassa” -osiossa, kuten mikro-nanojärjestelmät, sulautetut järjestelmät, robotiikka, tulevaisuuden internet ja pil
vipalveluteknologia. Lisäksi hyödynnetään tietoturvaa ja yksityisyyden suojaa parantavien teknologioiden kehitystä.

Lisäksi tuetaan tietotekniikka-avusteiseen asumiseen (Ambient Assisted Living) keskittyvää yhteistä ohjelmaa, jolla edesautetaan 
tieto- ja viestintäteknologiaan perustuvien tuotteiden ja palvelujen saatavuutta markkinoilla sekä niiden hyödyntämistä. Samoin 
tuetaan edelleen tieto- ja viestintäteknologian innovointi- ja pilottihankkeita aktiivisena ja terveenä ikääntymistä koskevan 
eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden ja eHealth 2020 -toimintasuunnitelman mukaisesti.

Toimintaan kuuluu yhteistyö- ja verkottamistoimia ja kansallisten ohjelmien koordinointitoimia. Alamomentille otetaan myös 
kustannukset seuraavista: ehdotusten arviointeihin ja hankekatselmuksiin osallistuvat riippumattomat asiantuntijat; komission 
järjestämät tapahtumat, kokoukset, konferenssit, työpajat ja seminaarit, joista on Euroopalle erityistä etua; selvitykset, analyysit 
ja arvioinnit; puiteohjelmien ja erityisohjelman seuranta ja arviointi sekä toimet ohjelmien seuraamiseksi ja niiden tulosten levit
tämiseksi, edellisten tutkimuspuiteohjelmien toimet mukaan luettuina.

Osa määrärahasta on tarkoitus käyttää Confederation of European Senior Expert Services -liiton (CESES) ja sen jäsenyhdistysten 
toteuttamiin toimiin, joihin kuuluu tekninen apu, neuvontapalvelut ja koulutus valituissa julkisen ja yksityisen sektorin yrityk
sissä ja laitoksissa. Tämän aikaansaamiseksi unionin tulojen ja menojen hyväksyjiä kannustetaan hyödyntämään kaikkia uuden 
varainhoitoasetuksen tarjoamia mahdollisuuksia, kuten CESESin luontoissuorituksia unionin hankkeisiin.
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Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1291/2013, annettu 11  päivänä  joulukuuta 2013, tutkimuksen ja inno
voinnin puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–2020) ja päätöksen N:o  1982/2006/EY kumoamisesta (EUVL  L  347, 
20.12.2013, s. 104).

Neuvoston päätös 2013/743/EU, annettu 3 päivänä  joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 
2020” (2014–2020) täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta ja päätösten 2006/971/EY, 2006/972/EY, 2006/973/EY, 
2006/974/EY ja 2006/975/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 965), ja erityisesti sen 3 artiklan 3 kohdan a alakohta.

09 04 03 02  Osallistavien, innovatiivisten ja kehityskykyisten eurooppalaisten yhteiskuntien edistäminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

77 973 002 505 313

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Erityistavoitteena on edistää osallistavia, innovatiivisia ja kehityskykyisiä eurooppalaisia yhteiskuntia niiden kohdatessa ennen
näkemättömiä muutoksia ja maailmanlaajuisesti lisääntyvää keskinäistä riippuvuutta.

Toiminta kattaa neljä keskeistä osa-aluetta: tieto- ja viestintäteknologiavetoinen julkisen sektorin innovointi, Euroopan älyllisen 
perustan ymmärtäminen ja säilyttäminen, oppiminen ja osallisuus.

Tieto- ja viestintäteknologiavetoisella julkisen sektorin innovoinnilla viitataan tieto- ja viestintäteknologian käyttöön sellaisten 
uusien prosessien, tuotteiden, palvelujen ja tarjontamenetelmien luomiseksi ja käyttöönottamiseksi, jotka tuovat huomattavia 
parannuksia julkisten palvelujen tehokkuuteen, tuloksellisuuteen ja laatuun. Julkishallintojen olisi tulevaisuudessa oltava jo läh
tökohtaisesti digitaalisia ja rajat ylittäviä.

Toisen haasteen osalta pyrkimyksenä on ”edistää ymmärtämystä Euroopan älyllisestä perustasta: sen historiasta ja monista 
eurooppalaisista ja muista kuin eurooppalaisista vaikutteista inspiraation lähteenä nykypäivän elämälle”.

Kolmannen haasteen osalta tavoitteena on tukea tieto- ja viestintäteknologian laajaa käyttöä kouluissa ja koulutuksessa 
Euroopassa.

Neljäntenä haasteena on saada ikääntyneet (vähintään 65-vuotiaat), työttömät ja vähän koulutetut, maahanmuuttajat, hoitoa tar
vitsevat, etäisillä tai köyhimmillä alueilla asuvat, vammaiset ja kodittomat osallistumaan täysipainoisesti yhteiskunnan toimin
taan. Toimissa keskitytään varustamaan heidät tarvittavilla digitaalisilla taidoilla ja tuomalla digitaaliteknologiat heidän 
ulottuvilleen.

Toimintaan kuuluu yhteistyö- ja verkottamistoimia ja kansallisten ohjelmien koordinointitoimia. Alamomentille otetaan myös 
kustannukset seuraavista: ehdotusten arviointeihin ja hankekatselmuksiin osallistuvat riippumattomat asiantuntijat; komission 
järjestämät tapahtumat, kokoukset, konferenssit, työpajat ja seminaarit, joista on Euroopalle erityistä etua; selvitykset, analyysit 
ja arvioinnit; puiteohjelmien ja erityisohjelman seuranta ja arviointi sekä toimet ohjelmien seuraamiseksi ja niiden tulosten levit
tämiseksi, edellisten tutkimuspuiteohjelmien toimet mukaan luettuina.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0104:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0104:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0965:0965:FI:PDF


KOMISSIO
OSASTO 09 — VIESTINTÄVERKOT, SISÄLLÖT JA TEKNOLOGIA

LUKU 09 04 — HORISONTTI 2020 (jatkoa)

09 04 03 (jatkoa)

09 04 03 02 (jatkoa)

20.2.2014 FI Euroopan unionin virallinen lehti II/471

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1291/2013, annettu 11  päivänä  joulukuuta 2013, tutkimuksen ja inno
voinnin puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–2020) ja päätöksen N:o  1982/2006/EY kumoamisesta (EUVL  L  347, 
20.12.2013, s. 104).

Neuvoston päätös 2013/743/EU, annettu 3 päivänä  joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 
2020” (2014–2020) täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta ja päätösten 2006/971/EY, 2006/972/EY, 2006/973/EY, 
2006/974/EY ja 2006/975/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 965), ja erityisesti sen 3 artiklan 3 kohdan f alakohta.

09 04 07  Yhteisyritykset

09 04 07 31  Elektroniset komponentit ja järjestelmät Euroopan johtoasemaa varten (ECSEL-yhteisyritys) – Tukimenot

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

540 000 540 000

Selvitysosa

Uusi alamomentti

ECSEL-yhteisyritys edistää Horisontti 2020 -ohjelman täytäntöönpanoa ja erityisesti ”Teollisuuden johtoasema” 
-painopistealueen ”Tieto- ja viestintäteknologia” -osion saavuttamista. Sen tavoitteena on säilyttää Euroopan johtoasema elekt
ronisten komponenttien ja järjestelmien alalla ja siirtyä nykyistä nopeammin niiden hyödyntämisvaiheeseen.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän alamomentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan Euroopan talousaluetta koskevaa liitettä, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1291/2013, annettu 11  päivänä  joulukuuta 2013, tutkimuksen ja inno
voinnin puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–2020) ja päätöksen N:o  1982/2006/EY kumoamisesta (EUVL  L  347, 
20.12.2013, s. 104).

Neuvoston päätös 2013/743/EU, annettu 3 päivänä  joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 
2020” (2014–2020) täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta ja päätösten 2006/971/EY, 2006/972/EY, 2006/973/EY, 
2006/974/EY ja 2006/975/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 965).

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 10 päivänä heinäkuuta 2013 antama ehdotus neuvoston asetukseksi ECSEL-yhteisyrityksestä (COM(2013) 501 final).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0104:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0104:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0965:0965:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0104:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0104:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0965:0965:FI:PDF
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09 04 07 32  Elektroniset komponentit ja järjestelmät Euroopan johtoasemaa varten (ECSEL-yhteisyritys)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

135 000 000 33 750 000

Selvitysosa

Uusi alamomentti

ECSEL-yhteisyritys edistää Horisontti 2020 -ohjelman täytäntöönpanoa ja erityisesti ”Teollisuuden johtoasema” 
-painopistealueen ”Tieto- ja viestintäteknologia” -osion saavuttamista. Sen tavoitteena on säilyttää Euroopan johtoasema elekt
ronisten komponenttien ja järjestelmien alalla ja siirtyä nykyistä nopeammin niiden hyödyntämisvaiheeseen.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän alamomentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan Euroopan talousaluetta koskevaa liitettä, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1291/2013, annettu 11  päivänä  joulukuuta 2013, tutkimuksen ja inno
voinnin puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–2020) ja päätöksen N:o  1982/2006/EY kumoamisesta (EUVL  L  347, 
20.12.2013, s. 104).

Neuvoston päätös 2013/743/EU, annettu 3 päivänä  joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 
2020” (2014–2020) täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta ja päätösten 2006/971/EY, 2006/972/EY, 2006/973/EY, 
2006/974/EY ja 2006/975/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 965).

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 10 päivänä heinäkuuta 2013 antama ehdotus neuvoston asetukseksi ECSEL-yhteisyrityksestä (COM(2013) 501 final).

09 04 50  (Euroopan talousalueen ulkopuolisilta) kolmansilta osapuolilta peräisin olevat määrärahat tutkimukseen ja teknologian 
kehittämiseen

09 04 50 01  (Euroopan talousalueen ulkopuolisilta) kolmansilta osapuolilta peräisin olevat määrärahat tutkimukseen ja teknologian kehit
tämiseen (2014–2020)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m.

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka vastaavat tutkimukseen ja teknologiseen kehittämiseen osallistuvilta (Euroo
pan talousalueen ulkopuolisilta) kolmansilta osapuolilta tai mailta peräisin olevista tuloista saatavia lisämäärärahoja vuosina 
2014–2020.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0104:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0104:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0965:0965:FI:PDF
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Tulotaulukon alamomenteille 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 1 6, 6 0 3 1 ja 6 0 3 3 mahdollisesti otetut tulot voidaan ottaa lisämäärä
rahoiksi varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti.

09 04 50 02  (Euroopan talousalueen ulkopuolisilta) kolmansilta osapuolilta peräisin olevat määrärahat tutkimukseen ja teknologian kehit
tämiseen (ennen vuotta 2014)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. p.m. p.m. 148 457 500,92 68 125 542,06

Selvitysosa

Entinen momentti 09 04 02

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka vastaavat tutkimukseen ja teknologiseen kehittämiseen osallistuvilta (Euroo
pan talousalueen ulkopuolisilta) kolmansilta osapuolilta tai mailta peräisin olevista tuloista saatavia lisämäärärahoja ennen vuotta 
2014.

Tulotaulukon alamomenteille 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 1 6, 6 0 3 1 ja 6 0 3 3 mahdollisesti otetut tulot voidaan ottaa lisämäärä
rahoiksi varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti.

09 04 51  Seitsemännen puiteohjelman (2007–2013) loppuun saattaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 618 054 637 1 521 103 335 1 252 627 275 1 431 395 376,08 1 140 275 304,39

Selvitysosa

Entiset alamomentit 09 04 01 01, 09 04 01 02, 09 04 01 03, 09 04 01 04 ja 09 04 01 05 sekä entinen momentti 09 05 01

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seitsemänteen puiteohjelmaan (2007–2013) liittyvien aiempien maksusitoumuksien 
maksattaminen.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän momentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan Euroopan talousaluetta koskevaa liitettä, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1982/2006/EY, tehty 18 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan yhteisön seitse
männestä tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelmasta (2007–2013) (EUVL L 412, 30.12.2006, 
s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1906/2006, annettu 18 päivänä  joulukuuta 2006, säännöistä, jotka kos
kevat yritysten, tutkimuskeskusten ja korkeakoulujen osallistumista seitsemännen puiteohjelman toimiin sekä tutkimustulosten 
levittämistä (2007–2013) (EUVL L 391, 30.12.2006, s. 1).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:412:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:412:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:391:0001:0001:FI:PDF
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Neuvoston päätös 2006/971/EY, tehty 19 päivänä  joulukuuta 2006, Euroopan yhteisön seitsemännen tutkimuksen, teknolo
gian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelman (2007–2013) täytäntöön panemiseksi toteutettavasta erityisohjelmasta
”Yhteistyö” (EUVL L 400, 30.12.2006, s. 86).

Neuvoston päätös 2006/974/EY, tehty 19 päivänä  joulukuuta 2006, Euroopan yhteisön seitsemännen tutkimuksen, teknolo
gian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelman (2007–2013) täytäntöön panemiseksi toteutettavasta erityisohjelmasta ”Val
miudet” (EUVL L 400, 30.12.2006, s. 299).

Neuvoston asetus (EY) N:o 72/2008, annettu 20 päivänä joulukuuta 2007, ENIAC-yhteisyrityksen perustamisesta (EUVL L 30, 
4.2.2008, s. 21).

Neuvoston asetus (EY) N:o 74/2008, annettu 20 päivänä  joulukuuta 2007, ARTEMIS-yhteisyrityksen perustamisesta sulautet
tuja tietotekniikkajärjestelmiä koskevan yhteisen teknologia-aloitteen toteuttamiseksi (EUVL L 30, 4.2.2008, s. 52).

09 04 52  Ennen vuotta 2007 aloitettujen tutkimuspuiteohjelmien loppuun saattaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— p.m. — 10 872 610 270 318,65 8 240 888,31

Selvitysosa

Entinen momentti 09 04 03

Määräraha on tarkoitettu kattamaan edellisten (vuotta 2007 edeltäneiden) tutkimuspuiteohjelmien loppuun saattamiseen liit
tyvät aiemmat maksusitoumukset.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän momentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan Euroopan talousaluetta koskevaa liitettä, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 87/516/Euratom, ETY, tehty 28 päivänä syyskuuta 1987, yhteisöjen tutkimuksen ja teknologisen kehittämi
sen puiteohjelmasta (1987–1991) (EYVL L 302, 24.10.1987, s. 1).

Neuvoston päätös 90/221/Euratom, ETY, tehty 23 päivänä huhtikuuta 1990, yhteisöjen tutkimuksen ja teknologisen kehittä
misen puiteohjelmasta (1990–1994) (EYVL L 117, 8.5.1990, s. 28).

Neuvoston päätös 93/167/Euratom, ETY, tehty 15 päivänä maaliskuuta 1993, yhteisön tutkimuksen ja teknologian kehittämi
sen puiteohjelmasta (1990–1994) tehdyn päätöksen 90/221/Euratom, ETY muuttamisesta (EYVL L 69, 20.3.1993, s. 43).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o  1110/94/EY, tehty 26  päivänä  huhtikuuta 1994, Euroopan yhteisön neljän
nestä puiteohjelmasta tutkimusta, teknologista kehittämistä ja esittelyä koskevien toimien osalta (1994–1998) (EYVL  L  126, 
18.5.1994, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 616/96/EY, tehty 25 päivänä maaliskuuta 1996, tutkimusta, teknologista kehit
tämistä ja esittelyä koskevasta Euroopan yhteisön neljännestä puiteohjelmasta (1994–1998) tehdyn päätöksen N:o 1110/94/EY 
mukauttamisesta Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan Euroopan unioniin liittymisen vuoksi 
(EYVL L 86, 4.4.1996, s. 69).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 2535/97/EY, tehty 1 päivänä joulukuuta 1997, Euroopan yhteisön neljännestä 
puiteohjelmasta tutkimusta, teknologista kehittämistä ja esittelyä koskevien toimien osalta (1994–1998) tehdyn päätöksen 
N:o 1110/94/EY mukauttamisesta toisen kerran (EYVL L 347, 18.12.1997, s. 1).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:400:0086:0086:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:400:0299:0299:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:030:0021:0021:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:030:0021:0021:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:030:0052:0052:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1987&mm=10&jj=24&type=L&nnn=302&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1990&mm=05&jj=08&type=L&nnn=117&pppp=0028&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1993&mm=03&jj=20&type=L&nnn=069&pppp=0043&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=05&jj=18&type=L&nnn=126&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=05&jj=18&type=L&nnn=126&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1996&mm=04&jj=04&type=L&nnn=086&pppp=0069&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1997&mm=12&jj=18&type=L&nnn=347&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
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Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o  182/1999/EY, tehty 22  päivänä  joulukuuta 1998, Euroopan yhteisön tutki
musta, teknologista kehittämistä ja esittelyä tarkoittavia toimia koskevasta viidennestä puiteohjelmasta (1998–2002) (EYVL L 26, 
1.2.1999, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o  1513/2002/EY, tehty 27  päivänä  kesäkuuta 2002, eurooppalaisen tutkimus
alueen toteuttamista ja innovointia tukevasta Euroopan yhteisön kuudennesta tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esitte
lyn puiteohjelmasta (2002–2006) (EYVL L 232, 29.8.2002, s. 1).

Neuvoston päätös 2002/834/EY, tehty 30 päivänä syyskuuta 2002, tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esittelyn erityis
ohjelmasta ”Eurooppalaisen tutkimusalueen integrointi ja lujittaminen” (2002–2006) (EYVL L 294, 29.10.2002, s. 1).

Neuvoston päätös 2002/835/EY, tehty 30 päivänä syyskuuta 2002, tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esittelyn erityis
ohjelmasta ”Eurooppalaisen tutkimusalueen jäsentäminen” (2002–2006) (EYVL L 294, 29.10.2002, s. 44).

09 04 53  Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman tieto- ja viestintätekniikkapolitiikan tukiohjelman loppuun saattaminen

09 04 53 01  Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman tieto- ja viestintätekniikkapolitiikan tukiohjelman (2007–2013) loppuun 
saattaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 80 372 211 144 265 000 130 841 912 137 142 229,18 113 807 470,—

Selvitysosa

Entinen momentti 09 03 01

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmat maksusitoumukset, jotka liittyvät kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman 
(CIP) tieto- ja viestintätekniikkapolitiikan tukiohjelmaan (ICT PSP).

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän alamomentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan Euroopan talousaluetta koskevaa liitettä, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1639/2006/EY, tehty 24 päivänä lokakuuta 2006, kilpailukyvyn ja innovoin
nin puiteohjelman (2007–2013) perustamisesta (EUVL L 310, 9.11.2006, s. 15).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:026:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:026:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:232:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:294:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:294:0044:0044:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:310:0015:0015:FI:PDF
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09 04 53 02  Aiempien (vuotta 2007 edeltävien) tieto- ja viestintäteknologiaohjelmien loppuun saattaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— p.m. — 1 367 988 0,— 9 850 398,50

Selvitysosa

Entinen momentti 09 03 02 ja entiset alamomentit 09 03 04 01 ja 09 03 04 02

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmat maksusitoumukset, jotka liittyvät eContent plus -ohjelmaan, televiestintäalan verk
koihin ja monivuotiseen MODINIS -ohjelmaan.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän alamomentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan Euroopan talousaluetta koskevaa liitettä, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 2236/95, annettu 18 päivänä syyskuuta 1995, Euroopan laajuisten verkkojen alaan liittyvän yhtei
sön rahoitustuen myöntämistä koskevista yleisistä säännöistä (EYVL L 228, 23.9.1995, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o  2717/95/EY, tehty 9  päivänä  marraskuuta 1995, Euro-ISDN:n (digitaalinen 
monipalveluverkko) kehittämisen suuntaviivoista Euroopan laajuisena verkkona (EYVL L 282, 24.11.1995, s. 16).

Neuvoston päätös 96/339/EY, tehty 20 päivänä toukokuuta 1996, yhteisön monivuotisen ohjelman hyväksymisestä Euroopan 
multimedian sisältöteollisuuden kehityksen tukemiseksi ja multimedian sisältöjen käytön edistämiseksi uudessa tietoyhteiskun
nassa (INFO 2000) (EYVL L 129, 30.5.1996, s. 24).

Neuvoston päätös 96/664/EY, tehty 21 päivänä marraskuuta 1996, monivuotisen ohjelman hyväksymisestä yhteisön kielelli
sen monimuotoisuuden merkityksen korostamiseksi tietoyhteiskunnassa (EYVL L 306, 28.11.1996, s. 40).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1336/97/EY, tehty 17 päivänä kesäkuuta 1997, Euroopan laajuisia televerkkoja 
koskevista suuntaviivoista (EYVL L 183, 11.7.1997, s. 12).

Neuvoston päätös 98/253/EY, tehty 30 päivänä maaliskuuta 1998, tietoyhteiskunnan luomista Euroopassa edistävästä moni
vuotisesta yhteisön ohjelmasta (Tietoyhteiskunta) (EYVL L 107, 7.4.1998, s. 10).

Neuvoston päätös 2001/48/EY, tehty 22  päivänä  joulukuuta 2000, yhteisön monivuotisen ohjelman hyväksymisestä maail
manlaajuisten verkkojen eurooppalaisen digitaalisen sisällön kehittämisen ja käytön sekä tietoyhteiskunnan kielellisen moni
muotoisuuden edistämiseksi (EYVL L 14, 18.1.2001, s. 32).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o  2256/2003/EY, tehty 17  päivänä  marraskuuta 2003, eEurope 2005 
-toimintasuunnitelman seurantaa, hyvien toimintatapojen levittämistä sekä verkko- ja tietoturvan parantamista koskevan moni
vuotisen ohjelman (2003–2005) hyväksymisestä (MODINIS) (EUVL L 336, 23.12.2003, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o  456/2005/EY, tehty 9  päivänä  maaliskuuta 2005, digitaalisen sisällön saata
vuuden, käytettävyyden ja hyödynnettävyyden parantamista Euroopassa koskevasta monivuotisesta yhteisön ohjelmasta 
(EUVL L 79, 24.3.2005, s. 1).

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1995&mm=09&jj=23&type=L&nnn=228&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1995&mm=11&jj=24&type=L&nnn=282&pppp=0016&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1996&mm=05&jj=30&type=L&nnn=129&pppp=0024&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1996&mm=11&jj=28&type=L&nnn=306&pppp=0040&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1997&mm=07&jj=11&type=L&nnn=183&pppp=0012&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:107:0010:0010:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:014:0032:0032:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:336:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:079:0001:0001:FI:PDF
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09 04 77  Pilottihankkeet ja valmistelutoimet

Selvitysosa

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä  lokakuuta 2012 annetussa Euroopan parlamentin ja neu
voston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määriteltynä unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

09 04 77 01  Pilottihanke – Avoimen tiedon tekniikat: tietojen kartoittaminen ja validointi

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

1 500 000 750 000

Selvitysosa

Nuorisotyöttömyys on hälyttävällä tasolla ja kasvu-uralle palaaminen edellyttää, että unioni avautuu innovoinnille. Tarvitaan 
uusia tekniikoita ja uusia tapoja, joilla unionin kansalaiset voivat hankkia tietoa, siirtää sitä ja osallistua tietämyksen lisäämi
seen. Korkeakouluopetus ja tutkimus kehittyvät nopeasti. Uusi tietämysteknologia edellyttää, että opettajia, opiskelijoita ja tut
kijoita koulutetaan siinä missä ketä tahansa, jonka on mukauduttava markkinoiden uusiin vaatimuksiin. Jatkuvasti kasvavan 
tietovuon takia unionin kansalaisten on voitava hankkia tietoa ja opetusta missä ja milloin vain avoimessa ja yhteisessä oppi
misen ekosysteemissä. Monet hankkeet, kuten kansalaisten tiedealoitteet, tiedepelit ja laajat avoimet verkkokurssit, osoittavat, 
että monien muiden alojen tavoin opetus ja tutkimus kehittyvät nopeasti. Euroopan unioni pääsee kehityksen tasalle ja johto
asemaan vain investoimalla uuden sukupolven välineisiin ja tuleviin sukupolviin, jotka ovat valmiita kehittämään oppimisen, 
opetuksen ja tutkimuksen uusia välineitä.

Komissio on tehnyt koulutusjärjestelmien avoimuuden lisäämiseksi aloitteen (”Opening up Education”), jolla pyritään luomaan 
perusta tietotekniikan paremmalle hyödyntämiselle opetuksessa. Tavoitteena on parantaa opetuksen saatavuutta ja tehostaa 
oppimista siten, että opetussisältö jaetaan ja tarjotaan kaikkien ihmisten käytettäväksi. Aloitteeseen liittyvän sisällön jakamisen 
lisäksi on saatua tietämystä kuitenkin myös kartoitettava ja validoitava.

Monissa jäsenvaltioissa vallitsee suuri nuorisotyöttömyys ja samalla puute ammattitaitoisesta työvoimasta. Tilanne osoittaa, että 
unionilla ei ole selvästikään riittävästi resursseja tämän osaamisvajeen täyttämiseen. Yksilöiden intressit ja nykyinen tietämys olisi 
sovitettava yhteen ei pelkästään työmarkkinoiden kysytyimpien taitojen kanssa vaan myös sellaisten mahdollisten oppimispro
sessien kanssa, jotka tarjoavat kansalaisille mahdollisuuden saavuttaa vaadittu tietämystaso ja vaaditut taidot.

Jotta työmarkkinat voisivat hyödyntää täysin tällaiset uudentyyppiset oppimismenetelmät, oppimisen laadun arviointiin tarvi
taan validointimenettelyjä. On siis kehitettävä mekanismi, jolla ihmiset voivat arvioida omaa pätevyyttään (kartoittaa oman tie
tämyksensä) ja työmarkkinoilla vaadittua pätevyyttä sekä oppimispolkuja, joilla nämä kaksi voisivat kohdata ja joita seuraamalla 
kullekin opiskelijalle tarjotaan oikeanlaista sisältöä. Vain tällä tavoin voidaan varmistaa, että kohderyhmä saa oikeasisältöistä 
opetusta. Oppimispolun jäljittämiseksi on hankittu tietämys voitava validoida esimerkiksi sähköisten todistusten tai opinto
merkkien avulla.

Tämänkaltaiset sosiaaliset ja tekniset innovaatiot voivat hyödyttää kaikkia kansalaisia resurssien tasosta, kielitaidosta, iästä, ter
veydentilasta tai kulttuuritaustasta riippumatta. Hanke auttaa luomaan umpeen osaamisvajeen ja vähentämään työttömyyttä, 
sillä sen avulla etenkin nuoret työttömät voivat optimoida opintonsa ja löytää uusia uravaihtoehtoja.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

09 04 77 02  Pilottihanke – Connected for health: Hyvinvointi- ja terveydenhuoltoratkaisut avoimissa valokuituverkoissa

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

1 000 000 500 000

Selvitysosa

Tämän pilottihanketta koskevan ehdotuksen tarkoituksena on testata kuitu kotiin -menetelmällä (FTTH) toteutetuissa avoimissa 
valokuituverkoissa toimivia hyvinvointi- ja terveydenhuoltopalveluihin liittyviä sovelluksia. Hyvinvointi- ja terveydenhuolto
palvelujen tarjoamisen on tulevaisuudessa tarkoitus perustua valokuitupohjaisiin ratkaisuihin, ja nopeaan yhteyteen perustuvan 
sähköisten terveydenhuoltopalvelujen täyden mittakaavan ratkaisun toteuttaminen auttaisi saavuttamaan yhden unionin digi
taalistrategian tavoitteista.

Hankkeessa tutkitaan, selvitetään ja testataan uusia ja olemassa olevia sähköisiä terveydenhuoltosovelluksia palvelujen kannat
tavuuden ja käytettävyyden parantamiseksi. Hankkeessa on tarkoitus muun muassa arvioida potilaiden vaikutusmahdollisuuk
sien lisääntymistä sekä hyvinvointi- ja terveydenhuoltoalan ammattihenkilöiden kykyä jakaa digitaalisia potilastietoja. Avoimissa 
valokuituverkoissa on mahdollista toteuttaa erilaisia sähköisiin terveydenhuoltopalveluihin liittyviä ratkaisuja, joita ovat muun 
muassa henkilökohtaisten terveystietojen hallinta, potilaiden kotiseuranta, röntgenkuvien lähettäminen keskussairaalasta maa
seudulla sijaitsevaan terveyskeskukseen sekä etäfysioterapia.

Hanke on tarkoitus toteuttaa maaseutualueilla, joilla välimatkat ovat pitkät ja joilla on jo olemassa osuuskuntapohjaisia valo
kuituverkkoja, jotka toimivat todellisen avoimen pääsyn periaatteen mukaan. Tällaisia verkkoja on jo esimerkiksi Etelä-
Pohjanmaalla. Koska maaseutualueet sijaitsevat kaukana fyysisistä palveluntarjoajista ja niillä on väestörakenteen muutoksista 
johtuvia haasteita, ne olisi otettava erityiskohteeksi tarjottaessa tulevaisuudessa sähköisiä hyvinvointi- ja 
terveydenhuoltoratkaisuja.

FTTH on edistynein teknologia, joka mahdollistaa hyvinvointi- ja terveydenhuoltopalveluihin liittyvien erityissovellusten tuke
misen nopeilla symmetrisillä yhteyksillä ja alhaisilla viiveajoilla etenkin tarjoamalla nopeita yhteyksiä sekä ketjun alku- että lop
pupäässä. Tärkeintä on, että avoimen pääsyn malli antaa kaikille palveluntarjoajille mahdollisuuden tarjota palvelujaan samassa 
kuituverkossa ilmaiseksi. Tällaisen tasapuolisen kilpailun katsotaan parantavan palvelujen edistämistä ja saavutettavuutta sekä 
tarjoavan rahalle paremman vastineen.

Tämä pilottihanke on ainoa laatuaan, eikä se ole turha tai ristiriidassa minkään kansallisen tai unionin ohjelman kanssa. Laaja
kaistaverkkojen käyttöönotto ei ole tässä pilottihankkeessa pääasiana, joten se ei ole päällekkäinen olemassa olevien kansallis
ten tai unionin ohjelmien kanssa, joiden tarkoituksena on laajakaistan käyttöönotto jäsenvaltioissa.

Pilottihanke kestää kaksi vuotta.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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09 04 77 03  Pilottihanke – REIsearch (Research Excellence Innovation Framework) – Eurooppalaisen tutkimusalueen kilpailukyvyn tehosta
minen lisäämällä tutkijoiden, kansalaisten, teollisuuden ja päättäjien välistä viestintää

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

1 000 000 500 000

Selvitysosa

Pilottihankkeen tavoitteena on nopeuttaa Euroopan aineettoman pääoman täysimääräistä käyttöä uuden median avulla, mikä 
hyödyttäisi kansalaisia, yrittäjiä ja tutkijoita.

Tarkoituksena on kehittää sosiaalisiin verkostoihin pohjautuva sähköinen infrastruktuuri tutkijoiden, yritysten ja tiedotusväli
neiden välisen suoran viestinnän edistämiseksi eurooppalaisella tutkimusalueella.

Pilottihanke pohjautuu Eurooppa 2020 -strategian yhteydessä määriteltyihin painopistealueeseen ”Yhteiskunnalliset haasteet” 
liittyviin strategisiin aloihin ja se tukee näihin keskeisiin teemoihin perustuvien virtuaalisten klustereiden perustamista, mikä 
mahdollistaa tieteen ja yhteiskunnan välisen suoran ja avoimen vuoropuhelun käynnistämisen.

Pilottihankkeella edistetään tieteen, kansalaisten ja päättäjien aktiivista vuorovaikutusta eurooppalaisten tiedotusvälineiden ja 
sosiaalisen median välityksellä. Tavoitteena on tukea kansalaisten osallistumista tutkimussuunnitelmien laatimiseen, käynnissä 
oleviin tutkimusprosesseihin sekä tutkimuksen tuloksista ja vaikutuksista yhteiskuntaan, politiikkaan ja muuhun tutkimukseen 
käytäviin keskusteluihin.

Pilottihankkeen tavoitteet ovat seuraavat:

— luotettavan, voittoa tavoittelemattoman sähköisen (sosiaalisia verkostoja muistuttavan) infrastruktuurin kehittäminen 
perusvälineeksi, jolla edistetään tieteenalat, alat ja rajat ylittävää viestintää ja vuoropuhelua; 

— tutkijoiden ja muiden toimijoiden identiteettiturvallisuuden sisällyttäminen luotettavan ja varman ympäristön takaamiseksi; 

— liittäminen olemassa oleviin tutkimustietokantoihin sen varmistamiseksi, että kaikkien maiden ja tieteenalojen tutkimus
tuloksilla on yksi keskussivu (yhteentoimivuus), joka yhdistää myös olemassa olevat unionin aloitteet; 

— yhteiskunnallisia haasteita koskevien virtuaalisten klusterien luominen, jotka kokoavat tutkijat, teollisuuden, tiedotusväli
neet ja päättäjät näitä avainteemoja koskevan yhteistyön lisäämiseksi; toiminta aloitetaan olemassa olevista eurooppalai
sista yhteistyöhankkeista, mikä tarjoaa helpon ja hyödyllisen välineen vuoropuhelun ja yhteistyön tehostamiseksi; 

— suoran vuoropuhelun luominen näiden virtuaalisten klusterien ja kansalaisten välille yhdistämällä ne johtavaan eurooppa
laiseen mediaan.

Hankkeen tavoitteena on vastata joihinkin digitaalistrategiassa ja Horisontti 2020 -ohjelmassa eritettyihin puutteisiin ja 
huolenaiheisiin.

Hankkeessa käsiteltävät ajankohtaiset asiat: Viimeaikaiset kehityssuuntaukset tieto- ja viestintäteknologian alalla ovat osoitta
neet, miten sosiaalisten verkostojen ja sähköisten infrastruktuurien avulla voidaan edistää verkostojen potentiaalin 
hyödyntämistä.
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Olemassa olevien tutkimuksen sähköisten infrastruktuurien verkkoympäristöön liittyvät ongelmat ovat seuraavat:

— Koko: Suurin osa olemassa olevista verkostoista on liian pieniä, jotta ne voisivat mennä yhtä tiettyä alaa ja tutkijaryhmää 
pidemmälle (komission tilastojen mukaan tutkijoiden sähköisen verkoston keskimääräinen koko on noin 100 käyttäjää). 
Tarvitaan suuri yhteentoimiva verkosto, jonka avulla tutkijat ja muut toimijat löytävät etsimänsä tiedon eri aloilta tutulla 
välineellä. 

— Kattavuus: Perinteisesti verkostot yhdistävät saman alan käyttäjät. Euroopan innovaatiokapasiteetin hyödyntämiseksi on 
helpotettava eri alojen välisiä yhteyksiä (eri alojen ja tieteenalojen väliset yhteydet). 

— Luotettavuus: Yksi tärkeimmistä syistä sille, että tutkimusalan suuret verkostot eivät ole olleet menestyksekkäitä on se, että 
olemassa olevat suhteet perustuvat yhä henkilökohtaisiin yhteyksiin eikä identiteetteihin sähköisissä verkostoissa luoteta. 
Eri tieteenalojen välisten yhteyksien aito edistäminen edellyttää järjestelmää, jossa identiteetin tunnistuksen avulla luodaan 
turvallinen ympäristö kaikille käyttäjille. 

— Uskottavuus: Minkä tahansa verkoston keskeinen tekijä on uskottavuus. Markkinatutkimusten mukaan eurooppalainen 
sosiaalinen verkosto/sähköinen infrastruktuuri olisi kehitettävä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, sen olisi oltava voittoa 
tavoittelematon ja sillä olisi oltava yhdessä tutkijoiden kanssa kehitetty selkeä teollis- ja tekijänoikeuksia koskeva politiikka.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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Yhteenveto määrärahoista (2014 ja 2013) sekä toteutuksesta (2012)

Osasto
Luku Nimike

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitou-
mukset Maksut Maksusitou-

mukset Maksut Maksusitou-
mukset Maksut

10 01 SUORAN TUTKIMUSTOIMINNAN 
TOIMINTALOHKON HALLINTO
MENOT 353 845 000 353 845 000 350 080 000 350 080 000 384 553 025,75 384 553 025,75

10 02 HORISONTTI 2020 – YHTEISEN 
TUTKIMUSKESKUKSEN (JRC) SUO
RAT TOIMET, JOILLA TUETAAN 
UNIONIN ERI ALOJEN POLITIIK
KAA 33 556 000 27 860 506 33 089 156 30 721 154 35 790 517,82 32 965 959,75

10 03 EURATOM-OHJELMA – SUORAT 
TOIMET 10 455 000 9 530 479 10 250 000 9 720 153 10 744 079,02 9 562 710,76

10 04 YHTEISEN TUTKIMUSKESKUKSEN 
MUUT TOIMET p.m. p.m. p.m. p.m. 33 800 227,40 23 937 535,77

10 05 EDELLISILTÄ VUOSILTA PERÄISIN 
OLEVAT RASITTEET, JOTKA JOH
TUVAT YHTEISEN TUTKIMUSKES
KUKSEN EURATOMIN 
PERUSTAMISSOPIMUKSEN 
MUKAISESTI YDINALALLA 
TOTEUTTAMISTA TOIMISTA 26 999 000 29 000 000 30 900 000 29 204 688 29 364 948,04 27 961 409,83

Osasto 10 – Yhteensä 424 855 000 420 235 985 424 319 156 419 725 995 494 252 798,03 478 980 641,86

Selvitysosa

Tätä selvitysosaa sovelletaan kaikkiin suoran tutkimustoiminnan toimintalohkoon kuuluviin budjettikohtiin paitsi lukuun 10 05.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraaviin liittyvät menot:

— yhteisen tutkimuskeskuksen (JRC) hyväksyttyyn henkilöstötaulukkoon kuuluva henkilöstö ja tutkimus- ja innovaatio-ohjelmien täytäntöön
panosta vastaava ulkopuolinen henkilöstö, 

— henkilöstöön liittyvät kustannukset, kuten työmatkat, koulutus, terveydenhuolto ja palvelukseen ottaminen, 

— JRC:n tutkimuslaitosten toiminta, hallinnollinen tuki, toimipaikkojen turvallisuus ja turvatoimet, tietotekniikkakustannukset, kertaluonteiset 
kustannukset ja merkittävät tutkimusinfrastruktuurit, 

— tutkimus- ja tukitoimet, mukaan lukien kartoittava tutkimustoiminta, tieteellinen ja tekninen laitteisto, palvelujen alihankinta jne., 

— tutkimustoiminta ja tieteelliset tukitehtävät, jotka liittyvät JRC:n tehtäväksi annettuihin toimiin sen osallistuessa kilpailulliselta pohjalta toi
miin unionin eri alojen politiikan tueksi ja kolmansien osapuolten lukuun.

Tulotaulukon alamomenteille 6 2 2 4 ja 6 2 2 5 otetut tulot voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti.

Sekalaiset tulot voidaan ottaa määrärahoiksi. Ne otetaan käyttötarkoituksen mukaan lukuun 10 02, 10 03 tai 10 04 tai momentille 10 01 05.

Unionin ohjelmiin osallistuvien ehdokasmaiden ja tapauksen mukaan myös Länsi-Balkanin mahdollisten ehdokkaiden rahoitusosuuksista saata
vat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille 6 0 3 1, voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakoh
dan mukaisesti.

Kolmannet maat tai kolmansien maiden organisaatiot voivat osallistua tiettyihin Euroopan tason yhteistyöhankkeisiin tieteellisen ja teknisen tut
kimuksen alalla. Tästä aiheutuva mahdollinen maksuosuus otetaan tulotaulukon alamomentille 6 0 1 3, ja se voidaan ottaa määrärahoiksi varain
hoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti.

Määrärahat otetaan alamomenteille 10 02 50 01 ja 10 03 50 01.
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LUKU  10 01  —  SUORAN TUTKIMUSTOIMINNAN TOIMINTALOHKON HALLINTOMENOT

Momenttien 1, 2, 3 ja 5 yksityiskohtaiset tiedot esitetään luvussa XX 01

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
2012/2014

10 01 SUORAN TUTKIMUSTOIMINNAN 
TOIMINTALOHKON HALLINTO
MENOT

10 01 05 Suoran tutkimustoiminnan toimin
talohkoon kuuluvat tutkimus- ja 
innovaatio-ohjelmien tukimenot

10 01 05 01 Tutkimus- ja innovaatio-ohjelmien 
täytäntöönpanosta vastaaviin virka
miehiin ja väliaikaisiin toimihenki
löihin liittyvät menot – Horisontti 
2020 1.1 138 577 000 145 865 475 135 906 245,22 98,07

10 01 05 02 Tutkimus- ja innovaatio-ohjelmien 
täytäntöönpanosta vastaava ulko
puolinen henkilöstö – Horisontti 
2020 1.1 32 731 000 32 407 225 48 186 493,95 147,22

10 01 05 03 Tutkimus- ja innovaatio-ohjelmien 
muut hallintomenot – Horisontti 
2020 1.1 59 870 000 64 031 900 80 742 502,46 134,86

10 01 05 04 Muut menot uusista merkittävistä 
tutkimusinfrastruktuureista – Hori
sontti 2020 1.1 3 339 000 —

10 01 05 11 Tutkimus- ja innovaatio-ohjelmien 
täytäntöönpanosta vastaaviin virka
miehiin ja väliaikaisiin toimihenki
löihin liittyvät menot – Euratom-
ohjelma 1.1 56 275 000 59 234 525 55 096 522,44 97,91

10 01 05 12 Tutkimus- ja innovaatio-ohjelmien 
täytäntöönpanosta vastaava ulko
puolinen henkilöstö – Euratom-
ohjelma 1.1 10 699 000 10 592 775 16 570 116,95 154,88

10 01 05 13 Tutkimus- ja innovaatio-ohjelmien 
muut hallintomenot – Euratom-
ohjelma 1.1 38 707 000 37 948 100 48 051 144,73 124,14

10 01 05 14 Muut menot uusista merkittävistä 
tutkimusinfrastruktuureista – 
Euratom-ohjelma 1.1 13 647 000 —

Momentti 10 01 05 – Välisumma 353 845 000 350 080 000 384 553 025,75 108,68

Luku 10 01 – Yhteensä 353 845 000 350 080 000 384 553 025,75 108,68

10 01 05  Suoran tutkimustoiminnan toimintalohkoon kuuluvat tutkimus- ja innovaatio-ohjelmien tukimenot

Selvitysosa

Tulotaulukon alamomenteille 6  2  2  3 ja  6  2  2  6 otetut tulot voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuksen 21  artiklan 
ja 183 artiklan 2 kohdan säännösten mukaisesti.

Tulotaulukon alamomenteille 6 2 2 1, 6 2 2 4 ja 6 2 2 5 otetut tulot voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuksen 21 artik
lan mukaisesti. Nämä tulot kattavat erityisesti henkilöstö- ja välineistökulut, jotka aiheutuvat yhteisen tutkimuskeskuksen 
tilaustöistä.



KOMISSIO
OSASTO 10 — SUORA TUTKIMUSTOIMINTA

LUKU 10 01 — SUORAN TUTKIMUSTOIMINNAN TOIMINTALOHKON HALLINTOMENOT (jatkoa)

10 01 05 (jatkoa)

20.2.2014 FI Euroopan unionin virallinen lehti II/487

Tulotaulukon alamomenteille 6  0  1  3 ja  6  0  3  1 otetut tulot voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuksen 21  artiklan 
mukaisesti.

Määrärahoja voidaan lisätä määrärahoilla, jotka yhteinen tutkimuskeskus hankkii osallistumalla kilpailulliselta pohjalta epäsuo
riin toimiin ja unionin eri alojen politiikkaa tukeviin tieteellisiin ja teknisiin toimiin. Yhteisen tutkimuskeskuksen toteuttama kil
pailuluonteinen toiminta tarkoittaa seuraavia:

— avustus- tai hankintamenettelyn pohjalta toteutettava toiminta, 

— toiminta kolmansien lukuun, 

— toiminta, joka toteutetaan muiden toimielinten tai muiden komission yksiköiden kanssa teknis-tieteellisten palvelujen tar
joamisesta tehdyn hallinnollisen sopimuksen mukaisesti.

Varainhoitovuodelle 2014 automaattisesti siirrettyjen, momentin 10 01 05 alamomenttien vuoden 2013 määrärahat kirjataan 
tämän momentin kolmelle Horisontti 2020 -ohjelmaa koskevalle alamomentille.

10 01 05 01  Tutkimus- ja innovaatio-ohjelmien täytäntöönpanosta vastaaviin virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot – 
Horisontti 2020

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

138 577 000 145 865 475 135 906 245,22

Selvitysosa

Entinen alamomentti 10 01 05 01 (osittain)

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa ”Horisontti 2020” toteuttavista virka
miehistä ja väliaikaisista toimihenkilöistä, jotka hoitavat yhteisen tutkimuskeskuksen hyväksyttyyn henkilöstötaulukkoon sisäl
tyviä virkoja tai toimia ja toteuttavat erityisesti:

— suoria toimia, jotka koostuvat yhteisen tutkimuskeskuksen laitoksissa toteutettavasta tutkimustoiminnasta, tieteellisistä ja 
teknisistä tukitoimista sekä kartoittavasta tutkimustoiminnasta, 

— epäsuoria toimia, jotka koostuvat ohjelmista, joiden toteuttamiseen yhteinen tutkimuskeskus osallistuu kilpailulliselta 
pohjalta.

Henkilöstökustannuksiin kuuluvat peruspalkka, palkanlisät ja korvaukset, erilaiset lakisääteiset maksut mukaan lukien palve
lukseenottoon, asemapaikan muutokseen ja palvelussuhteen päättymiseen liittyvät menot.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82  artiklan sekä pöytäkirjan N:o  32 mukaiset EFTA-valtioiden 
rahoitusosuudet lisätään tämän alamomentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon 
momentille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g ala
kohdan mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän 
pääluokan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Oikeusperusta

Ks. luku 10 02.
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10 01 05 02  Tutkimus- ja innovaatio-ohjelmien täytäntöönpanosta vastaava ulkopuolinen henkilöstö – Horisontti 2020

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

32 731 000 32 407 225 48 186 493,95

Selvitysosa

Entinen alamomentti 10 01 05 02 (osittain)

Määräraha on tarkoitettu kattamaan yhteisen tutkimuskeskuksen henkilöstötaulukkoon kuulumattomaan, tutkimuksen ja inno
voinnin puiteohjelmaan ”Horisontti 2020” toteuttavaan ulkopuoliseen henkilöstöön eli sopimussuhteisiin toimihenkilöihin, apu
rahan saajiin, kansallisiin asiantuntijoihin ja vieraileviin tutkijoihin liittyvät menot.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82  artiklan sekä pöytäkirjan N:o  32 mukaiset EFTA-valtioiden 
rahoitusosuudet lisätään alamomentille otettuihin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulu
kon momentille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g 
alakohdan mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana 
tämän pääluokan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Oikeusperusta

Ks. luku 10 02.

10 01 05 03  Tutkimus- ja innovaatio-ohjelmien muut hallintomenot – Horisontti 2020

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

59 870 000 64 031 900 80 742 502,46

Selvitysosa

Entinen alamomentti 10 01 05 03 (osittain)

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

— henkilöstöön liittyvät menot, jotka eivät sisälly alamomenteille 10 01 05 01 ja 10 01 05 02, mukaan lukien virkamatkat, 
koulutus, terveydenhuolto ja sosiaalipalvelut, kilpailujen järjestämiseen ja hakijoiden haastatteluun liittyvät menot, edus
tuskulut jne., 

— kaikkiin yhteisen tutkimuskeskuksen (JRC) toimintojen toteuttamiseen käytettäviin resursseihin liittyvät menot. Tähän 
sisältyvät

— JRC:n tutkimuslaitosten toimintaan liittyvät menot: rakennusten, teknisen infrastruktuurin ja tieteellisen laitteiston 
säännöllinen kunnossapito; energia- ja vesihuolto; lämmitys, jäähdytys ja ilmanvaihto; työpajamateriaalit ja -laitteet; 
toimipaikkojen, teiden ja rakennusten puhtaanapito; jätehuolto; jne., 

— JRC:n tutkimuslaitosten hallinnolliseen tukeen liittyvät menot: huonekalut; toimistotarvikkeet; televiestintä; asiakirjat 
ja julkaisut; kuljetukset; muut tarvikkeet; yleiset vakuutukset; jne., 

— toimipaikkojen turvallisuuteen ja turvatoimiin liittyvät menot; työterveys ja työturvallisuus; säteilysuojelu; palonsam
mutus; jne., 

— tietotekniikkamenot: tietokonetilat; laitteistot ja ohjelmistot; verkkoyhteisöpalvelut; tietojärjestelmät; neuvontapiste ja 
käyttäjätuki; jne., 

— kertaluonteiset kustannukset. Alamomentille kuuluvat JRC:n toimipaikkojen korjaus-, kunnostus- ja rakennustyöt, 
mukaan lukien poikkeukselliset kunnossapitokustannukset, korjaustyöt ja mukautuminen uusiin vaatimuksiin. Siltä 
voidaan myös rahoittaa alamomentille 10 01 05 04 kuulumattomia tutkimusinfrastruktuureja.
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Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82  artiklan sekä pöytäkirjan N:o  32 mukaiset EFTA-valtioiden 
rahoitusosuudet lisätään tämän alamomentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon 
momentille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g ala
kohdan mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän 
pääluokan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Oikeusperusta

Ks. luku 10 02.

10 01 05 04  Muut menot uusista merkittävistä tutkimusinfrastruktuureista – Horisontti 2020

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

3 339 000

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Määräraha on tarkoitettu kattamaan merkittävien tutkimusinfrastruktuurihankkeiden rahoittamiseen liittyvistä kaikista resurs
seista aiheutuvat menot, erityisesti uudisrakennusten rakentamiskustannukset, vanhojen rakennusten peruskorjauskustannuk
set ja toimipaikkojen tekniseen infrastruktuuriin liittyvien keskeisten laitteiden hankintakustannukset.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82  artiklan sekä pöytäkirjan N:o  32 mukaiset EFTA-valtioiden 
rahoitusosuudet lisätään alamomentille otettuihin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulu
kon momentille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g 
alakohdan mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana 
tämän pääluokan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Oikeusperusta

Ks. luku 10 02.

10 01 05 11  Tutkimus- ja innovaatio-ohjelmien täytäntöönpanosta vastaaviin virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot – 
Euratom-ohjelma

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

56 275 000 59 234 525 55 096 522,44

Selvitysosa

Entinen alamomentti 10 01 05 01 (osittain)

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot Euratomin tutkimus- ja innovaatio-ohjelmaa (Euratom-ohjelma) toteuttavista vir
kamiehistä ja väliaikaisista toimihenkilöistä, jotka hoitavat yhteisen tutkimuskeskuksen hyväksyttyyn henkilöstötaulukkoon 
sisältyviä virkoja tai toimia ja toteuttavat erityisesti

— suoria toimia, jotka koostuvat yhteisen tutkimuskeskuksen laitoksissa toteutettavasta tutkimustoiminnasta, tieteellisistä ja 
teknisistä tukitoimista sekä kartoittavasta tutkimustoiminnasta, 

— epäsuoria toimia, jotka koostuvat ohjelmista, joiden toteuttamiseen yhteinen tutkimuskeskus osallistuu kilpailulliselta 
pohjalta.
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Henkilöstökustannuksiin kuuluvat peruspalkka, palkanlisät ja korvaukset, erilaiset lakisääteiset maksut mukaan lukien palve
lukseenottoon, asemapaikan muutokseen ja palvelussuhteen päättymiseen liittyvät menot.

Oikeusperusta

Ks. luku 10 03.

10 01 05 12  Tutkimus- ja innovaatio-ohjelmien täytäntöönpanosta vastaava ulkopuolinen henkilöstö – Euratom-ohjelma

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

10 699 000 10 592 775 16 570 116,95

Selvitysosa

Entinen alamomentti 10 01 05 02 (osittain)

Määräraha on tarkoitettu kattamaan yhteisen tutkimuskeskuksen henkilöstötaulukkoon kuulumattomaan, Euratomin tutkimus-
ja innovaatio-ohjelmaa (Euratom-ohjelma) toteuttavaan ulkopuoliseen henkilöstöön eli sopimussuhteisiin toimihenkilöihin, apu
rahan saajiin, kansallisiin asiantuntijoihin ja vieraileviin tutkijoihin liittyvät menot.

Oikeusperusta

Ks. luku 10 03.

10 01 05 13  Tutkimus- ja innovaatio-ohjelmien muut hallintomenot – Euratom-ohjelma

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

38 707 000 37 948 100 48 051 144,73

Selvitysosa

Entinen alamomentti 10 01 05 03 (osittain)

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

— henkilöstöön liittyvät menot, jotka eivät sisälly alamomenteille 10 01 05 11 ja 10 01 05 12, mukaan lukien virkamatkat, 
koulutus, terveydenhuolto ja sosiaalipalvelut, kilpailujen järjestämiseen ja hakijoiden haastatteluun liittyvät menot, edus
tuskulut jne., 

— kaikkiin yhteisen tutkimuskeskuksen (JRC) toimintojen toteuttamiseen käytettäviin resursseihin liittyvät menot. Tähän 
sisältyvät

— JRC:n tutkimuslaitosten toimintaan liittyvät menot: rakennusten, teknisen infrastruktuurin ja tieteellisen laitteiston 
säännöllinen kunnossapito; energia- ja vesihuolto; lämmitys, jäähdytys ja ilmanvaihto; työpajamateriaalit ja -laitteet; 
toimipaikkojen, teiden ja rakennusten puhtaanapito; jätehuolto; jne., 

— JRC:n tutkimuslaitosten hallinnolliseen tukeen liittyvät menot: huonekalut; toimistotarvikkeet; televiestintä; asiakirjat 
ja julkaisut; kuljetukset; muut tarvikkeet; yleiset vakuutukset; jne., 

— toimipaikkojen turvallisuuteen ja turvatoimiin liittyvät menot; työterveys ja työturvallisuus; säteilysuojelu; palonsam
mutus; jne.,
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— tietotekniikkamenot: tietokonetilat; laitteistot ja ohjelmistot; verkkoyhteisöpalvelut; tietojärjestelmät; neuvontapiste ja 
käyttäjätuki; jne., 

— kertaluonteiset kustannukset. Alamomentille kuuluvat JRC:n toimipaikkojen korjaus-, kunnostus- ja rakennustyöt, 
mukaan lukien poikkeukselliset kunnossapitokustannukset, korjaustyöt ja mukautuminen uusiin vaatimuksiin. Siltä 
voidaan myös rahoittaa alamomentille 10 01 05 14 kuulumattomia tutkimusinfrastruktuureja.

Oikeusperusta

Ks. luku 10 03.

10 01 05 14  Muut menot uusista merkittävistä tutkimusinfrastruktuureista – Euratom-ohjelma

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

13 647 000

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Määräraha on tarkoitettu kattamaan merkittävien tutkimusinfrastruktuurihankkeiden rahoittamiseen liittyvistä kaikista resurs
seista aiheutuvat menot, erityisesti uudisrakennusten rakentamiskustannukset, vanhojen rakennusten peruskorjauskustannuk
set ja toimipaikkojen tekniseen infrastruktuuriin liittyvien keskeisten laitteiden hankintakustannukset.

Oikeusperusta

Ks. luku 10 03.
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LUKU  10 02  —  HORISONTTI  2020  — YHTEISEN TUTKIMUSKESKUKSEN (JRC) SUORAT TOIMET, JOILLA TUETAAN UNIONIN ERI 
ALOJEN POLITIIKKAA

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
Maksut

2012/2014
Maksusitou

mukset Maksut Maksusitou
mukset Maksut Maksusitou

mukset Maksut

10 02 HORISONTTI 2020 – YHTEISEN 
TUTKIMUSKESKUKSEN (JRC) 
SUORAT TOIMET, JOILLA 
TUETAAN UNIONIN ERI ALO
JEN POLITIIKKAA

10 02 01 Horisontti 2020 – Asiakasläh
töinen tieteellinen ja tekninen 
tuki unionin eri alojen politii
kalle 1.1 33 556 000 10 280 091 —

10 02 50 Kolmansilta osapuolilta (jotka 
eivät kuulu Euroopan talousalu
eeseen) peräisin olevat määrära
hat tutkimukseen ja teknologian 
kehittämiseen

10 02 50 01 Kolmansilta osapuolilta (jotka 
eivät kuulu Euroopan talousaluee
seen) peräisin olevat määrärahat 
tutkimukseen ja teknologian 
kehittämiseen (2014–2020) 1.1 p.m. p.m. —

10 02 50 02 Kolmansilta osapuolilta (jotka 
eivät kuulu Euroopan talousaluee
seen) peräisin olevat määrärahat 
tutkimukseen ja teknologian 
kehittämiseen (ennen vuotta 
2014) 1.1 p.m. p.m. p.m. p.m. 839 899,88 1 121 660,77 —

Momentti 10 02 50 – Välisumma p.m. p.m. p.m. p.m. 839 899,88 1 121 660,77 —

10 02 51 Seitsemännen puiteohjelman 
loppuun saattaminen – Suorat 
toimet (2007–2013) 1.1 p.m. 17 580 415 33 089 156 30 721 154 34 738 553,98 31 547 220,08 179,45

10 02 52 Vuotta 2007 edeltävien aiempien 
tutkimuspuiteohjelmien loppuun 
saattaminen – suorat toimet 1.1 — p.m. — p.m. 212 063,96 297 078,90 —

Luku 10 02 – Yhteensä 33 556 000 27 860 506 33 089 156 30 721 154 35 790 517,82 32 965 959,75 118,33

Selvitysosa

Tätä selvitysosaa sovelletaan kaikkiin tämän luvun budjettikohtiin.

Näitä määrärahoja käytetään tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti 2020 -puiteohjelmassa, joka kattaa vuodet 2014–2020.

Horisontti 2020 -ohjelmalla on keskeinen rooli toteutettaessa Eurooppa 2020 -strategian lippulaivahanketta ”Innovaatiounioni” 
ja muita lippulaivahankkeita, kuten ”Resurssitehokas Eurooppa”, ”Globalisaation aikakauden teollisuuspolitiikka” ja ”Euroopan 
digitaalistrategia”, sekä eurooppalaisen tutkimusalueen (ERA) kehittämisessä ja toiminnassa. Horisontti 2020 -puiteohjelma edis
tää osaamiseen ja innovointiin perustuvan talouden rakentamista koko unionin alueella kokoamalla riittävästi uutta tutkimus-, 
kehittämis- ja innovointirahoitusta.

Nämä määrärahat on tarkoitettu käytettäviksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–2020) osal
listumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä ja asetuksen (EY) N:o 1906/2006 kumoamisesta 11 päivänä joulukuuta 
2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1290/2013 (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 81) mukaisesti.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82  artiklan sekä pöytäkirjan N:o  32 mukaiset EFTA-valtioiden 
rahoitusosuudet lisätään tämän luvun määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pää
luokan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0081:0081:FI:PDF
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10 02 01  Horisontti 2020 – Asiakaslähtöinen tieteellinen ja tekninen tuki unionin eri alojen politiikalle

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

33 556 000 10 280 091

Selvitysosa

Uusi momentti

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tieteellinen ja tekninen tukitoiminta ja tutkimustoiminta, jota yhteinen tutkimuskeskus 
toteuttaa puiteohjelman ”Horisontti 2020” täytäntöönpanoa koskevan erityisohjelman IV osan ”Yhteisen tutkimuskeskuksen 
(JRC) toteuttamat muut kuin ydinalaa koskevat suorat toimet” mukaisesti, jotta voidaan antaa asiakaslähtöistä tieteellistä ja tek
nistä tukea Euroopan unionin politiikan eri osa-alueille. Painopistealueet ovat seuraavat:

— Huipputason tiede. JRC tekee tutkimusta poliittisen päätöksenteon tieteellisen näyttöpohjan lujittamiseksi, yhteiskunnal
listen haasteiden taustalla olevien luonnonmukaisten prosessien ymmärtämisen edistämiseksi ja kehittyvien tieteen ja tek
nologian alojen tutkimiseksi, myös kartoittavaa tutkimusta koskevan ohjelman avulla. 

— Teollisuuden johtoasema. JRC edistää innovointia ja kilpailukykyä jatkamalla osallistumista asiaankuuluvien epäsuorien tut
kimusvälineiden strategisiin suuntaviivoihin ja tiedelinjauksiin; tukemalla tietämyksen ja teknologian siirtoa; helpottamalla 
avaruusteknologian ja -tietojen käyttöä, standardointia ja validointia. 

— Yhteiskunnalliset haasteet. JRC tekee tutkimusta seuraavista aiheista: terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi; elintarvike
turva, kestävä maatalous, merien ja merenkulun tutkimus ja biotalous; turvallinen, puhdas ja tehokas energia; älykäs, ympä
ristöystävällinen ja yhdentynyt liikenne; ilmastotoimet, resurssitehokkuus ja raaka-aineet; osallisuutta edistävät, 
innovatiiviset ja turvalliset yhteiskunnat.

Määräraha kattaa tutkimus- ja tukitoimet, mukaan lukien tieteellisen ja teknisen laitteiston hankinta, tieteellisten ja teknisten pal
velujen alihankinta, tiedonsaanti, kulutustavaroiden hankinta jne. Tähän sisältyvät kyseisistä hankkeista suoraan aiheutuvat 
tutkimusinfrastruktuurimenot.

Se kattaa myös kaikentyyppiset menot tutkimustoiminnasta ja tieteellisistä tukitehtävistä, jotka liittyvät tälle momentille kuu
luviin yhteisen tutkimuskeskuksen tehtäväksi annettuihin toimiin sen osallistuessa kilpailulliselta pohjalta toimiin unionin eri 
alojen politiikan tueksi ja ulkopuolisten elinten lukuun.

Tulotaulukon alamomenteille 6  2  2  3 ja  6  2  2  6 otetut tulot voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuksen 21  artiklan 
ja 183 artiklan 2 kohdan säännösten mukaisesti.

Viiteasiakirjat-säädökset

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1290/2013, annettu 11  päivänä  joulukuuta 2013, tutkimuksen ja inno
voinnin puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–2020) osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä ja asetuksen 
(EY) N:o 1906/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 81).

Neuvoston päätös 2013/743/EU, annettu 3 päivänä  joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 
2020” (2014–2020) täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta ja päätösten 2006/971/EY, 2006/972/EY, 2006/973/EY, 
2006/974/EY ja 2006/975/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 965) ja erityisesti sen 3 artiklan 6 kohta.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0081:0081:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0965:0965:FI:PDF
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10 02 50  Kolmansilta osapuolilta (jotka eivät kuulu Euroopan talousalueeseen) peräisin olevat määrärahat tutkimukseen ja tekno
logian kehittämiseen

10 02 50 01  Kolmansilta osapuolilta (jotka eivät kuulu Euroopan talousalueeseen) peräisin olevat määrärahat tutkimukseen ja teknologian 
kehittämiseen (2014–2020)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m.

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka vastaavat tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaan ”Horisontti 2020” 
osallistuvilta (Euroopan talousalueen ulkopuolisilta) kolmansilta osapuolilta tai mailta peräisin olevista tuloista saatavia lisämää
rärahoja kaudelle 2014–2020.

Tulotaulukon alamomenteille 6  0  1  3 ja  6  0  3  1 otetut tulot voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuksen 21  artiklan 
mukaisesti.

10 02 50 02  Kolmansilta osapuolilta (jotka eivät kuulu Euroopan talousalueeseen) peräisin olevat määrärahat tutkimukseen ja teknologian 
kehittämiseen (ennen vuotta 2014)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. p.m. p.m. 839 899,88 1 121 660,77

Selvitysosa

Entinen momentti 10 02 02

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka vastaavat muun kuin ydinalan tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen hank
keisiin osallistuvilta (Euroopan talousalueen ulkopuolisilta) kolmansilta osapuolilta tai mailta peräisin olevista tuloista saatavia 
lisämäärärahoja ennen vuotta 2014.

Tulotaulukon alamomenteille 6  0  1  3 ja  6  0  3  1 otetut tulot voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuksen 21  artiklan 
mukaisesti.

10 02 51  Seitsemännen puiteohjelman loppuun saattaminen – Suorat toimet (2007–2013)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 17 580 415 33 089 156 30 721 154 34 738 553,98 31 547 220,08

Selvitysosa

Entinen momentti 10 02 01

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta maksamatta olevat sitoumukset.

Tulotaulukon alamomenteille 6  2  2  3 ja  6  2  2  6 otetut tulot voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuksen 21  artiklan 
ja 183 artiklan 2 kohdan säännösten mukaisesti.



KOMISSIO
OSASTO 10 — SUORA TUTKIMUSTOIMINTA

LUKU 10 02 — HORISONTTI 2020 — YHTEISEN TUTKIMUSKESKUKSEN (JRC) SUORAT TOIMET, JOILLA TUETAAN UNIONIN ERI
ALOJEN POLITIIKKAA (jatkoa)

10 02 51 (jatkoa)

20.2.2014 FI Euroopan unionin virallinen lehti II/495

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82  artiklan sekä pöytäkirjan N:o  32 mukaiset EFTA-valtioiden 
rahoitusosuudet lisätään tämän momentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon 
momentille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g ala
kohdan mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän 
pääluokan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1906/2006, annettu 18 päivänä  joulukuuta 2006, säännöistä, jotka kos
kevat yritysten, tutkimuskeskusten ja korkeakoulujen osallistumista seitsemännen puiteohjelman toimiin sekä tutkimustulosten 
levittämistä (2007–2013) (EUVL L 391, 30.12.2006, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1982/2006/EY, tehty 18 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan yhteisön seitse
männestä tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelmasta (2007–2013) (EUVL L 412, 30.12.2006, 
s. 1).

Neuvoston päätös 2006/975/EY, tehty 19  päivänä  joulukuuta 2006, yhteisen tutkimuskeskuksen suorina toimina toteutetta
vasta erityisohjelmasta Euroopan yhteisön seitsemännessä tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteoh
jelmassa (2007–2013) (EUVL L 400, 30.12.2006, s. 368).

10 02 52  Vuotta 2007 edeltävien aiempien tutkimuspuiteohjelmien loppuun saattaminen – suorat toimet

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— p.m. — p.m. 212 063,96 297 078,90

Selvitysosa

Entinen alamomentti 10 04 01 01

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta maksamatta olevat sitoumukset.

Tulotaulukon alamomenteille 6  2  2  3 ja  6  2  2  6 otetut tulot voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuksen 21  artiklan 
ja 183 artiklan 2 kohdan säännösten mukaisesti.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82  artiklan sekä pöytäkirjan N:o  32 mukaiset EFTA-valtioiden 
rahoitusosuudet lisätään tämän momentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon 
momentille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g ala
kohdan mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän 
pääluokan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o  182/1999/EY, tehty 22  päivänä  joulukuuta 1998, Euroopan yhteisön tutki
musta, teknologista kehittämistä ja esittelyä tarkoittavia toimia koskevasta viidennestä puiteohjelmasta (1998–2002) (EYVL L 26, 
1.2.1999, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o  1513/2002/EY, tehty 27  päivänä  kesäkuuta 2002, eurooppalaisen tutkimus
alueen toteuttamista ja innovointia tukevasta Euroopan yhteisön kuudennesta tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esitte
lyn puiteohjelmasta (2002–2006) (EYVL L 232, 29.8.2002, s. 1).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:391:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:412:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:412:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:400:0368:0368:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:026:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:026:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:232:0001:0001:FI:PDF
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LUKU  10 03  —  EURATOM-OHJELMA — SUORAT TOIMET

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
Maksut

2012/2014
Maksusitou

mukset Maksut Maksusitou
mukset Maksut Maksusitou

mukset Maksut

10 03 EURATOM-OHJELMA – SUORAT 
TOIMET

10 03 01 Euratomin toimet suoran tutki
mustoiminnan toimintalohkossa 1.1 10 455 000 3 804 582 —

10 03 50 Kolmansilta osapuolilta (jotka 
eivät kuulu Euroopan talousalu
eeseen) peräisin olevat määrära
hat tutkimukseen ja teknologian 
kehittämiseen

10 03 50 01 Kolmansilta osapuolilta (jotka 
eivät kuulu Euroopan talousaluee
seen) peräisin olevat määrärahat 
tutkimukseen ja teknologian 
kehittämiseen (2014–2020) 1.1 p.m. p.m. —

10 03 50 02 Kolmansilta osapuolilta (jotka 
eivät kuulu Euroopan talousaluee
seen) peräisin olevat määrärahat 
tutkimukseen ja teknologian 
kehittämiseen (ennen vuotta 
2014) 1.1 p.m. p.m. p.m. p.m. 309 520,98 735 432,09 —

Momentti 10 03 50 – Välisumma p.m. p.m. p.m. p.m. 309 520,98 735 432,09 —

10 03 51 Seitsemännen puiteohjelman 
loppuun saattaminen – Euratom 
(2007–2013) 1.1 p.m. 5 725 897 10 250 000 9 720 153 10 153 200,78 8 541 742,07 149,18

10 03 52 Ennen vuotta 2007 aloitettujen 
Euratomin puiteohjelmien 
loppuun saattaminen 1.1 — p.m. — p.m. 281 357,26 285 536,60 —

Luku 10 03 – Yhteensä 10 455 000 9 530 479 10 250 000 9 720 153 10 744 079,02 9 562 710,76 100,34

Selvitysosa

Euroopan atomienergiayhteisön tutkimus- ja koulutusohjelma (2014–2018) (Euratom-ohjelma) on erottamaton osa tutkimuk
sen ja innovoinnin puiteohjelmaa ”Horisontti 2020”. Euratom-ohjelmalla on lujitettava ydinalan tutkimuksen ja innovoinnin 
puitteita ja koordinoitava jäsenvaltioiden tutkimustoimia. Näin voidaan välttää päällekkäisyyksiä, saavuttaa kriittinen massa kes
keisillä aloilla ja varmistaa julkisen rahoituksen optimaalinen käyttö.

Nämä määrärahat käytetään tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–2020) osallistumista ja tulos
ten levittämistä koskevista säännöistä ja asetuksen (EY)  N:o  1906/2006 kumoamisesta 11  päivänä  joulukuuta 2013 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1290/2013 (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 81) mukaisesti.

Euratom-ohjelman tavoitteena on parantaa ydinturvallisuutta, turva- ja varmuusjärjestelyjä ja säteilysuojelua sekä edistää pit
källä aikavälillä energiajärjestelmän irtautumista hiilestä turvallisella, tehokkaalla ja varmalla tavalla. Se käsittää fuusioenergian 
tutkimus- ja kehittämisohjelman, fissiota ja säteilysuojelua koskevat tutkimustoimet sekä JRC:n suorat toimet ydinturvallisuu
den ja turva- ja varmuusjärjestelyjen alalla. Nämä Euratomin ohjelman tavoitteet myötävaikuttavat tuloksiin puiteohjelman
”Horisontti 2020” kolmella painopistealueella: huipputason tiede, teollisuuden johtoasema ja yhteiskunnallisiin haasteisiin vas
taaminen. Tavoitteet kytkeytyvät Eurooppa 2020 ja Energia 2020 -strategioiden tavoitteisiin.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0081:0081:FI:PDF
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10 03 01  Euratomin toimet suoran tutkimustoiminnan toimintalohkossa

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

10 455 000 3 804 582

Selvitysosa

Uusi momentti

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tieteellinen ja tekninen tukitoiminta ja tutkimustoiminta, jota yhteinen tutkimuskeskus 
toteuttaa Euroopan atomienergiayhteisön tutkimus- ja koulutusohjelman (2014–2018) täytäntöönpanemiseksi. Erityistavoit
teina on

— parantaa ydinturvallisuutta, mukaan lukien ydinreaktorien turvallisuus ja käytöstäpoisto; hätätilavalmius ja säteilysuojelu; 
polttoainekierron turvallisuus; ja radioaktiivisen jätteen huolto, 

— parantaa ydinalan turva- ja varmuusjärjestelyjä, mukaan lukien ydinmateriaalivalvonta, ydinaseiden leviämisen estäminen 
sekä kemiallisten, biologisten, säteilyyn ja ydinaineisiin liittyvien (CBRN) uhkien ehkäiseminen ja lieventäminen, 

— lisätä tieteellistä huippuosaamista standardointia varten, 

— edistää tietämyksen hallintaa ja koulutusta, 

— tukea unionin politiikkaa ydinturvallisuuden ja turva- ja varmuusjärjestelyjen aloilla sekä siihen liittyvän unionin lainsää
dännön kehitystä.

Määräraha kattaa myös toiminnan, joka on tarpeen niiden ydinmateriaalivalvontaan liittyvien velvoitteiden noudattamiseksi, 
jotka johtuvat Euratomin perustamissopimuksen II osaston 7 luvusta, ydinsulkusopimuksesta sekä Kansainvälistä atomiener
giajärjestöä (IAEA) koskevasta komission tukiohjelmasta.

Määräraha kattaa tutkimus- ja tukitoimet, mukaan lukien tieteellisen ja teknisen laitteiston hankinta, tieteellisten ja teknisten pal
velujen alihankinta, tiedonsaanti, kulutustavaroiden hankinta jne. Tähän sisältyvät kyseisistä hankkeista suoraan aiheutuvat 
tutkimusinfrastruktuurimenot.

Se kattaa myös kaikentyyppiset menot tutkimustoiminnasta ja tieteellisistä tukitehtävistä, jotka liittyvät tälle momentille kuu
luviin yhteisen tutkimuskeskuksen tehtäväksi annettuihin toimiin sen osallistuessa kilpailulliselta pohjalta toimiin unionin eri 
alojen politiikan tueksi ja ulkopuolisten elinten lukuun.

Tulotaulukon alamomenteille 6  2  2  3 ja  6  2  2  6 otetut tulot voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuksen 21  artiklan 
ja 183 artiklan 2 kohdan säännösten mukaisesti.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (Euratom) N:o 1314/2013, annettu 16 päivänä joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa 
Horisontti 2020 täydentävästä Euroopan atomienergiayhteisön tutkimus- ja koulutusohjelmasta (2014–2018) (EUVL  L  347, 
20.12.2013, s. 948)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0948:0948:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0948:0948:FI:PDF
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10 03 50  Kolmansilta osapuolilta (jotka eivät kuulu Euroopan talousalueeseen) peräisin olevat määrärahat tutkimukseen ja 
teknologian kehittämiseen

10 03 50 01  Kolmansilta osapuolilta (jotka eivät kuulu Euroopan talousalueeseen) peräisin olevat määrärahat tutkimukseen ja teknologian 
kehittämiseen (2014–2020)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m.

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka vastaavat Euratom-ohjelmaan osallistuvilta (Euroopan talousalueen 
ulkopuolisilta) kolmansilta osapuolilta tai mailta peräisin olevista tuloista saatavia lisämäärärahoja kaudelle 2014–2020.

Tulotaulukon alamomenteille 6  0  1  3 ja  6  0  3  1 otetut tulot voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuksen 21  artiklan 
mukaisesti.

10 03 50 02  Kolmansilta osapuolilta (jotka eivät kuulu Euroopan talousalueeseen) peräisin olevat määrärahat tutkimukseen ja teknologian 
kehittämiseen (ennen vuotta 2014)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. p.m. p.m. 309 520,98 735 432,09

Selvitysosa

Entinen momentti 10 03 02

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka vastaavat Euratom-ohjelmaan osallistuvilta (Euroopan talousalueen 
ulkopuolisilta) kolmansilta osapuolilta tai mailta peräisin olevista tuloista saatavia lisämäärärahoja ennen vuotta 2014.

Tulotaulukon alamomenteille 6  0  1  3 ja  6  0  3  1 otetut tulot voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuksen 21  artiklan 
mukaisesti.

10 03 51  Seitsemännen puiteohjelman loppuun saattaminen – Euratom (2007–2013)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 5 725 897 10 250 000 9 720 153 10 153 200,78 8 541 742,07

Selvitysosa

Entinen momentti 10 03 01

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan edeltäviä vuosia koskevien maksusitoumuksien maksattaminen.

Tulotaulukon alamomenteille 6  2  2  3 ja  6  2  2  6 otetut tulot voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuksen 21  artiklan 
ja 183 artiklan 2 kohdan säännösten mukaisesti.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 2006/970/Euratom, tehty 18  päivänä  joulukuuta 2006, Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) seitse
männestä ydinalan tutkimuksen ja koulutuksen puiteohjelmasta (2007–2011) (EUVL L 400, 30.12.2006, s. 60).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:400:0060:0060:FI:PDF
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Neuvoston päätös 2006/977/Euratom, tehty 19 päivänä joulukuuta 2006, yhteisen tutkimuskeskuksen suorina toimina toteut
tamasta erityisohjelmasta Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) seitsemännen ydinalan tutkimuksen ja koulutuksen pui
teohjelman (2007–2011) täytäntöön panemiseksi (EUVL L 400, 30.12.2006, s. 434).

Neuvoston asetus (Euratom) N:o 1908/2006, annettu 19 päivänä joulukuuta 2006, säännöistä, jotka koskevat yritysten, tutki
muskeskusten ja korkeakoulujen osallistumista Euroopan atomienergiayhteisön seitsemännen puiteohjelman toimiin sekä tut
kimustulosten levittämistä (2007–2011) (EUVL L 400, 30.12.2006, s. 1).

Neuvoston päätös 2012/93/Euratom, annettu 19  päivänä  joulukuuta 2011, Euroopan atomienergiayhteisön ydinalan tutki
muksen ja koulutuksen puiteohjelmasta (2012–2013) (EUVL L 47, 18.2.2012, s. 25).

Neuvoston asetus (Euratom)  N:o  139/2012, annettu 19  päivänä  joulukuuta 2011, säännöistä, jotka koskevat yritysten, tutki
muskeskusten ja korkeakoulujen osallistumista Euroopan atomienergiayhteisön puiteohjelman epäsuoriin toimiin sekä tutki
mustulosten levittämistä (2012–2013) (EUVL L 47, 18.2.2012, s. 1).

Neuvoston päätös 2012/95/Euratom, annettu 19 päivänä joulukuuta 2011, yhteisen tutkimuskeskuksen suorina toimina toteut
tamasta erityisohjelmasta Euroopan atomienergiayhteisön ydinalan tutkimuksen ja koulutuksen puiteohjelman (2012–2013) 
täytäntöön panemiseksi (EUVL L 47, 18.2.2012, s. 40).

10 03 52  Ennen vuotta 2007 aloitettujen Euratomin puiteohjelmien loppuun saattaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— p.m. — p.m. 281 357,26 285 536,60

Selvitysosa

Entinen alamomentti 10 04 01 02

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan edeltäviä vuosia koskevien maksusitoumuksien maksattaminen.

Tulotaulukon alamomenteille 6  2  2  3 ja  6  2  2  6 otetut tulot voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuksen 21  artiklan 
ja 183 artiklan 2 kohdan säännösten mukaisesti.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 1999/64/Euratom, tehty 22  päivänä  joulukuuta 1998, viidennestä Euroopan atomienergiayhteisön (Eura
tom) tutkimus- ja koulutustoimintaa koskevasta puiteohjelmasta (1998–2002) (EYVL L 26, 1.2.1999, s. 34).

Neuvoston päätös 2002/668/Euratom, tehty 3  päivänä  kesäkuuta 2002, eurooppalaisen tutkimusalueen toteuttamista tuke
vasta Euroopan atomienergiayhteisön (Euratomin) kuudennesta tutkimuksen ja koulutuksen puiteohjelmasta (2002–2006) 
(EYVL L 232, 29.8.2002, s. 34).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:400:0434:0434:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:400:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:047:0025:0025:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:047:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:047:0040:0040:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:026:0034:0034:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:232:0034:0034:FI:PDF
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LUKU  10 04  —  YHTEISEN TUTKIMUSKESKUKSEN MUUT TOIMET

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
Maksut

2012/2014
Maksusitou

mukset Maksut Maksusitou
mukset Maksut Maksusitou

mukset Maksut

10 04 YHTEISEN TUTKIMUSKESKUK
SEN MUUT TOIMET

10 04 02 Palvelujen tarjoaminen ja työt 
kolmansille osapuolille 1.1 p.m. p.m. p.m. p.m. 4 289 989,54 3 009 634,25 —

10 04 03 Kilpailulliselta pohjalta toteutet
tava tieteellinen ja tekninen tuki 
unionin eri alojen politiikalle 1.1 p.m. p.m. p.m. p.m. 24 839 015,80 15 994 073,03 —

10 04 04 Suurvuoreaktorin (HFR) käyttö

10 04 04 01 Suurvuoreaktorin (HFR) käyttö – 
HFR-lisäohjelmat 1.1 p.m. p.m. p.m. p.m. 3 622 200,— 4 419 601,99 —

10 04 04 02 Suurvuoreaktorin (HFR) käyttö – 
Aikaisempien HFR-lisäohjelmien 
loppuun saattaminen 1.1 p.m. p.m. p.m. p.m. 1 049 022,06 514 226,50 —

Momentti 10 04 04 – Välisumma p.m. p.m. p.m. p.m. 4 671 222,06 4 933 828,49 —

Luku 10 04 – Yhteensä p.m. p.m. p.m. p.m. 33 800 227,40 23 937 535,77 —

10 04 02  Palvelujen tarjoaminen ja työt kolmansille osapuolille

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. p.m. p.m. 4 289 989,54 3 009 634,25

Selvitysosa

Momentille on tarkoitus ottaa sellaisiin erityismenoihin tarvittavat määrärahat, jotka ovat aiheutuneet kolmansille osapuolille 
suoritetuista erilaisista tehtävistä. Se sisältää tutkimuksen ja palvelujen tarjoamisen sopimuspohjaisesti kolmansille osapuolille, 
kuten teollisuudelle ja kansallisille tai alueellisille viranomaisille, sekä jäsenvaltioiden tutkimusohjelmien yhteydessä tehtävät 
sopimukset. Tähän voivat sisältyä seuraavat:

— tavaroiden, palvelujen ja töiden tarjoaminen yleensä maksua vastaan, mukaan lukien varmennetut vertailumateriaalit, 

— laitteistojen käyttö jäsenvaltioiden hyväksi, mukaan lukien yhteisen tutkimuskeskuksen Pettenin tutkimuslaitoksen suur
vuoreaktorissa (HFR) kolmansien osapuolten lukuun suoritettava säteilyttäminen, 

— tutkimustoimien suorittaminen ja palvelujen tarjoaminen erityistutkimusohjelmien ulkopuolella, mukaan lukien alan teol
lisuuden ryhmät, joihin osallistuvien on maksettava osallistumis- ja vuosimaksu, 

— yhteistyösopimukset kolmansien osapuolten kanssa.

Tulotaulukon alamomenteille 6  2  2  3 ja  6  2  2  4 otetut tulot voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuksen 21  artiklan 
mukaisesti.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan ja 183 artiklan 2 kohdan mukaisesti tälle momentille otetaan varainhoitovuoden aikana lisä
määrärahoja jokaiseen kolmannen osapuolen kanssa tehtyyn sopimukseen kuuluvien erityismenojen osalta tulotaulukon ala
momentille 6 2 2 3 otettavien tulojen määrään saakka.
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Oikeusperusta

Neuvoston päätös 89/340/ETY, tehty 3 päivänä toukokuuta 1989, yhteisen tutkimuskeskuksen kolmansille osapuolille suori
tetusta Euroopan yhteisöihin liittyvästä työstä (EYVL L 142, 25.5.1989, s. 10).

Neuvoston päätelmät, annettu 26  päivänä  huhtikuuta 1994, yhteisen tutkimuskeskuksen (YTK) tehtävästä (EYVL  C  126, 
7.5.1994, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) ja erityisesti sen 21 ja 183 artikla.

10 04 03  Kilpailulliselta pohjalta toteutettava tieteellinen ja tekninen tuki unionin eri alojen politiikalle

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. p.m. p.m. 24 839 015,80 15 994 073,03

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan niistä erilaisista tieteellisistä tukitehtävistä aiheutuvat erityismenot, joita yhteinen tutkimus
keskus toteuttaa kilpailulliselta pohjalta unionin eri alojen politiikan tueksi ”Horisontti 2020”-ohjelman ulkopuolella. Varain
hoitoasetuksen 21  artiklan ja  183  artiklan  2  kohdan mukaisesti tälle momentille otetaan varainhoitovuoden aikana 
lisämäärärahoja jokaiseen EU:n toimielinten yksiköiden kanssa tehtyyn sopimukseen kuuluvien erityismenojen osalta tulotau
lukon alamomentille 6 2 2 6 otettavien tulojen määrään saakka.

Tulotaulukon alamomentille 6 2 2 4 otetut tulot voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 89/340/ETY, tehty 3 päivänä toukokuuta 1989, yhteisen tutkimuskeskuksen kolmansille osapuolille suori
tetusta Euroopan yhteisöihin liittyvästä työstä (EYVL L 142, 25.5.1989, s. 10).

Neuvoston päätelmät, annettu 26  päivänä  huhtikuuta 1994, yhteisen tutkimuskeskuksen (YTK) tehtävästä (EYVL  C  126, 
7.5.1994, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) ja erityisesti sen 21 ja 183 artikla.

10 04 04  Suurvuoreaktorin (HFR) käyttö

10 04 04 01  Suurvuoreaktorin (HFR) käyttö – HFR-lisäohjelmat

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. p.m. p.m. 3 622 200,— 4 419 601,99

Selvitysosa

Entinen alamomentti 10 04 04 02

Määräraha on tarkoitettu kattamaan osa kaikenlaisista menoista, jotka aiheutuvat suurvuoreaktorin (HFR) lisäohjelman täytän
töönpanon aikana.

Lisäohjelmalla on seuraavat tieteelliset ja tekniset tavoitteet:

— turvallisen, vakaan ja luotettavan neutronivirran tuottaminen kokeita varten,

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1989&mm=05&jj=25&type=L&nnn=142&pppp=0010&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=05&jj=07&type=C&nnn=126&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=05&jj=07&type=C&nnn=126&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1989&mm=05&jj=25&type=L&nnn=142&pppp=0010&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=05&jj=07&type=C&nnn=126&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=05&jj=07&type=C&nnn=126&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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— tutkimus- ja kehittämistyö, jonka kohteena ovat materiaalien ja polttoaineiden tutkimus turvallisuuden parantamiseksi käy
tössä olevissa ja tulevissa ydinreaktoreissa (sekä fissio- että fuusioreaktoreissa), lääketieteellisissä sovelluksissa käytettävät 
radioisotoopit, reaktoreiden ikääntyminen ja käyttöiän hallinta sekä jätehuolto, 

— toimiminen koulutuslaitoksena väitöskirjaa valmisteleville ja tohtorin tutkinnon suorittaneille tutkijoille, jotka tekevät tut
kimusta kansallisissa tai eurooppalaisissa ohjelmissa.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan säännösten mukaisesti tälle alamomentille otetaan varainhoitovuoden aikana lisämäärärahoja 
asianomaisilta jäsenvaltioilta (tällä hetkellä Alankomaat, Belgia ja Ranska) peräisin olevien, tulotaulukon alamomentille 6 2 2 1 
kirjattavien tulojen määrään saakka.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 2012/709/Euratom, annettu 13  päivänä  marraskuuta 2012, suurvuoreaktorin lisätutkimusohjelmasta 
(2012–2015), jonka yhteinen tutkimuskeskus toteuttaa Euroopan atomienergiayhteisölle (EUVL L 321, 20.11.2012, s. 59).

10 04 04 02  Suurvuoreaktorin (HFR) käyttö – Aikaisempien HFR-lisäohjelmien loppuun saattaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. p.m. p.m. 1 049 022,06 514 226,50

Selvitysosa

Entinen alamomentti 10 04 04 01

Määräraha on tarkoitettu kattamaan osa kaikenlaisista menoista, jotka ovat aiheutuneet suurvuoreaktorin (HFR) edellisten lisä
ohjelmien täytäntöönpanon aikana ja joita ei kateta aikaisempien varainhoitovuosien maksumäärärahoilla.

Lisäohjelmalla on seuraavat tieteelliset ja tekniset tavoitteet:

— turvallisen, vakaan ja luotettavan neutronivirran tuottaminen kokeita varten, 

— tutkimus- ja kehittämistyö, jonka kohteena ovat materiaalien ja polttoaineiden tutkimus turvallisuuden parantamiseksi käy
tössä olevissa ja tulevissa ydinreaktoreissa (sekä fissio- että fuusioreaktoreissa), lääketieteellisissä sovelluksissa käytettävät 
radioisotoopit, reaktoreiden ikääntyminen ja käyttöiän hallinta sekä jätehuolto, 

— toimiminen koulutuslaitoksena väitöskirjaa valmisteleville ja tohtorin tutkinnon suorittaneille tutkijoille, jotka tekevät tut
kimusta kansallisissa tai eurooppalaisissa ohjelmissa.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan säännösten mukaisesti tälle alamomentille otetaan varainhoitovuoden aikana lisämäärärahoja 
asianomaisilta jäsenvaltioilta peräisin olevien, tulotaulukon alamomentille 6 2 2 1 kirjattavien tulojen määrään saakka.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 84/1/Euratom, ETY, tehty 22  päivänä  joulukuuta 1983, yhteisen tutkimuskeskuksen Euroopan atomiener
giayhteisölle ja Euroopan talousyhteisölle suorittamista tutkimusohjelmista (1984–1987) (EYVL L 3, 5.1.1984, s. 21).

Neuvoston päätös 88/523/Euratom, tehty 14 päivänä lokakuuta 1988, yhteisen tutkimuskeskuksen Euroopan atomienergiayh
teisölle toteuttamasta lisätutkimusohjelmasta (EYVL L 286, 20.10.1988, s. 37).

Neuvoston päätös 92/275/Euratom, tehty 29 päivänä huhtikuuta 1992, yhteisen tutkimuskeskuksen Euroopan ydinenergiayh
teisöä varten toteutettavaksi tulevasta lisätutkimusohjelmasta (1992–1995) (EYVL L 141, 23.5.1992, s. 27).

Neuvoston päätös 96/419/Euratom, tehty 27  päivänä  kesäkuuta 1996, yhteisen tutkimuskeskuksen toteutettavaksi tarkoite
tusta lisätutkimusohjelmasta (1996–1999) Euroopan atomienergiayhteisölle (EYVL L 172, 11.7.1996, s. 23).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:321:0059:0059:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1984&mm=01&jj=05&type=L&nnn=003&pppp=0021&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1988&mm=10&jj=20&type=L&nnn=286&pppp=0037&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1992&mm=05&jj=23&type=L&nnn=141&pppp=0027&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1996&mm=07&jj=11&type=L&nnn=172&pppp=0023&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
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Neuvoston päätös 2000/100/Euratom, tehty 24 päivänä tammikuuta 2000, yhteisen tutkimuskeskuksen Euroopan atomiener
giayhteisölle toteuttamasta lisätutkimusohjelmasta (EYVL L 29, 4.2.2000, s. 24).

Neuvoston päätös 2004/185/Euratom, tehty 19 päivänä helmikuuta 2004, lisätutkimusohjelmasta, joka yhteisen tutkimuskes
kuksen on määrä toteuttaa Euroopan atomienergiayhteisölle (EUVL L 57, 25.2.2004, s. 25).

Neuvoston päätös 2007/773/Euratom, tehty 26 päivänä marraskuuta 2007, lisätutkimusohjelman, joka yhteisen tutkimuskes
kuksen on määrä toteuttaa Euroopan atomienergiayhteisölle, jatkamisesta yhdellä vuodella (EUVL L 312, 30.11.2007, s. 29).

Neuvoston päätös 2009/410/Euratom, tehty 25 päivänä  toukokuuta 2009, lisätutkimusohjelmasta, jonka yhteinen tutkimus
keskus toteuttaa Euroopan atomienergiayhteisölle (EUVL L 132, 29.5.2009, s. 13).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:029:0024:0024:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:057:0025:0025:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:312:0029:0029:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:132:0013:0013:FI:PDF
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LUKU  10 05  —  EDELLISILTÄ VUOSILTA PERÄISIN OLEVAT RASITTEET, JOTKA JOHTUVAT YHTEISEN TUTKIMUSKESKUKSEN 
EURATOMIN PERUSTAMISSOPIMUKSEN MUKAISESTI YDINALALLA TOTEUTTAMISTA TOIMISTA

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
Maksut

2012/2014
Maksusitou

mukset Maksut Maksusitou
mukset Maksut Maksusitou

mukset Maksut

10 05 EDELLISILTÄ VUOSILTA PERÄI
SIN OLEVAT RASITTEET, JOTKA 
JOHTUVAT YHTEISEN TUTKI
MUSKESKUKSEN EURATOMIN 
PERUSTAMISSOPIMUKSEN 
MUKAISESTI YDINALALLA 
TOTEUTTAMISTA TOIMISTA

10 05 01 Euratomin vanhentuneiden ydin
laitosten käytöstäpoisto ja jät
teen loppusijoitus 1.1 26 999 000 29 000 000 30 900 000 29 204 688 29 364 948,04 27 961 409,83 96,42

Luku 10 05 – Yhteensä 26 999 000 29 000 000 30 900 000 29 204 688 29 364 948,04 27 961 409,83 96,42

10 05 01  Euratomin vanhentuneiden ydinlaitosten käytöstäpoisto ja jätteen loppusijoitus

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

26 999 000 29 000 000 30 900 000 29 204 688 29 364 948,04 27 961 409,83

Selvitysosa

Määräraha kattaa edellisiltä vuosilta peräisin olevien ydinalan rasitteiden, jotka johtuvat yhteisen tutkimuskeskuksen sen perus
tamisesta lähtien toteuttamista toimista, vähentämiseksi ja poistamiseksi toteutettavan toimintaohjelman rahoituksen.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ydinlaitosten poistaminen käytöstä ja niiden jätteet.

Talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2  päivänä  joulukuuta 
2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen (EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1) 
määräysten mukaisesti määrärahoilla on myös tarkoitus rahoittaa toimia, jotka komissio toteuttaa Euratomin perustamissopi
muksen 8 artiklassa sille annetun toimivallan perusteella.

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 17 päivänä maaliskuuta 1999 antama tiedonanto – Ydinlaitosten menneisyyden taakka, joka on syntynyt yhteisen 
tutkimuskeskuksen (YTK) Euratom-perustamissopimuksen nojalla toteuttamista toimista – Vanhentuneiden ydinlaitosten pur
kaminen ja jätehuolto (KOM(1999) 114 lopullinen).

Komission 19 päivänä toukokuuta 2004 antama tiedonanto – Ydinlaitosten käytöstäpoisto ja jätehuolto – Yhteisen tutkimus
keskuksen (YTK) Euratom-perustamissopimuksen nojalla toteuttamista toimista johtuvat ydinalan velvoitteet (SEC(2004) 621 
lopullinen).

Komission 12  päivänä  tammikuuta 2009 antama tiedonanto – Ydinlaitosten käytöstäpoisto ja radioaktiivisen jätteen huolto: 
Euratomin perustamissopimuksen nojalla toteutetuista yhteisen tutkimuskeskuksen (YTK) toimista johtuvien ydinalan velvoit
teiden hoitaminen (KOM(2008) 903 lopullinen).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:373:0001:0001:FI:PDF
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TOIMINNOT ILMAN BUDJETTIKOHTAA

— HALLINNOLLINEN TUKI YHTEISELLE TUTKIMUSKESKUKSELLE 

— TOIMINTASTRATEGIA JA KOORDINOINTI YHTEISELLE TUTKIMUSKESKUKSELLE
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Yhteenveto määrärahoista (2014 ja 2013) sekä toteutuksesta (2012)

Osasto
Luku Nimike

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitou-
mukset Maksut Maksusitou-

mukset Maksut Maksusitou-
mukset Maksut

11 01 MERI- JA KALASTUSASIOIDEN 
TOIMINTALOHKON HALLINTO
MENOT 41 687 233 41 687 233 41 694 014 41 694 014 41 398 882,94 41 398 882,94

11 03 PAKOLLISET RAHOITUSOSUU
DET KANSAINVÄLISILLE KALAS
TUSALAN JÄRJESTÖILLE JA 
MUILLE KANSAINVÄLISILLE JÄR
JESTÖILLE SEKÄ KESTÄVÄÄ 
KALASTUSTA KOSKEVIIN SOPI
MUKSIIN 35 688 000 36 329 299 34 010 000 33 319 609 102 647 214,04 98 431 396,16

Varaukset (40 02 41) 115 342 000 112 342 000 115 220 000 70 190 000

151 030 000 148 671 299 149 230 000 103 509 609 102 647 214,04 98 431 396,16

11 06 EUROOPAN MERI- JA KALATA
LOUSRAHASTO (EMKR) 873 399 709 589 465 754 843 558 380 688 257 315 862 601 931,57 606 362 578,22

Osasto 11 – Yhteensä 950 774 942 667 482 286 919 262 394 763 270 938 1 006 648 028,55 746 192 857,32

Varaukset (40 02 41) 115 342 000 112 342 000 115 220 000 70 190 000

1 066 116 942 779 824 286 1 034 482 394 833 460 938 1 006 648 028,55 746 192 857,32
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LUKU  11 01  — MERI- JA KALASTUSASIOIDEN TOIMINTALOHKON HALLINTOMENOT

Momenttien 1, 2, 3 ja 5 yksityiskohtaiset tiedot esitetään luvussa XX 01

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
2012/2014

11 01 MERI- JA KALASTUSASIOIDEN 
TOIMINTALOHKON HALLINTO
MENOT

11 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaisiin 
toimihenkilöihin liittyvät menot 
kalastusasioiden toimintaloh
kossa 5.2 28 977 662 29 867 729 29 707 782,51 102,52

11 01 02 Ulkopuolinen henkilöstö ja muut 
hallintomenot meri- ja kalastus
asioiden toimintalohkossa

11 01 02 01 Ulkopuolinen henkilöstö 5.2 2 415 147 2 493 601 2 778 561,96 115,05

11 01 02 11 Muut hallintomenot 5.2 2 726 733 2 792 542 2 644 360,— 96,98

Momentti 11 01 02 – Välisumma 5 141 880 5 286 143 5 422 921,96 105,47

11 01 03 Tieto- ja 
viestintätekniikkalaitteiden ja 
-palvelujen menot meri- ja 
kalastusasioiden 
toimintalohkossa 5.2 1 875 691 1 890 142 2 179 368,60 116,19

11 01 04 Meri- ja kalastusasioiden 
toimintalohkoon kuuluvien 
toimien ja ohjelmien tukimenot

11 01 04 01 Meri- ja kalastusasioiden 
toimintalohkon tukimenot – Muu 
kuin operatiivinen hallinnollinen 
ja tekninen apu 2 4 100 000 4 650 000 4 088 809,87 99,73

Momentti 11 01 04 – Välisumma 4 100 000 4 650 000 4 088 809,87 99,73

11 01 06 Toimeenpanovirastot

11 01 06 01 Pienistä ja keskisuurista yrityksistä 
vastaava toimeenpanovirasto – 
Rahoitusosuus Euroopan meri- ja 
kalatalousrahastosta 2 1 592 000 —

Momentti 11 01 06 – Välisumma 1 592 000 —

Luku 11 01 – Yhteensä 41 687 233 41 694 014 41 398 882,94 99,31
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11 01 01  Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot kalastusasioiden toimintalohkossa

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

28 977 662 29 867 729 29 707 782,51

11 01 02  Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot meri- ja kalastusasioiden toimintalohkossa

11 01 02 01  Ulkopuolinen henkilöstö

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

2 415 147 2 493 601 2 778 561,96

11 01 02 11  Muut hallintomenot

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

2 726 733 2 792 542 2 644 360,—

11 01 03  Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot meri- ja kalastusasioiden toimintalohkossa

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

1 875 691 1 890 142 2 179 368,60

11 01 04  Meri- ja kalastusasioiden toimintalohkoon kuuluvien toimien ja ohjelmien tukimenot

11 01 04 01  Meri- ja kalastusasioiden toimintalohkon tukimenot – Muu kuin operatiivinen hallinnollinen ja tekninen apu

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

4 100 000 4 650 000 4 088 809,87

Selvitysosa

Entiset alamomentit  11  01  04  01, 11  01  04  02, 11  01  04  03, 11  01  04  04, 11  01  04  05, 11  01  04  06, 11  01  04  07 
ja 11 01 04 08

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta rahoitettavan muun kuin operatiivisen teknisen 
avun, josta säädetään asetusehdotuksen COM(2013) 246 final 51  artiklassa ja asetusehdotuksen KOM(2011)  804 lopullinen 
91 artiklassa.



KOMISSIO
OSASTO 11 — MERI- JA KALASTUSASIAT

LUKU 11 01 — MERI- JA KALASTUSASIOIDEN TOIMINTALOHKON HALLINTOMENOT (jatkoa)

11 01 04 (jatkoa)

11 01 04 01 (jatkoa)

II/512 FI Euroopan unionin virallinen lehti 20.2.2014

Määrärahasta voidaan rahoittaa erityisesti

— menot päätoimipaikassa työskentelevästä ulkopuolisesta henkilöstöstä (sopimussuhteiset toimihenkilöt, kansalliset asian
tuntijat tai vuokrahenkilöstö) enintään 850 000 euroon saakka sekä tukimenot (edustuskulut, koulutus, kokoukset, tästä 
kohdasta rahoitettavat ulkopuolisen henkilöstön virkamatkat), jotka ovat tarpeen Euroopan meri- ja kalatalousrahastoon 
liittyvän toiminnan toteuttamiseksi sekä sitä edeltävän Euroopan kalatalousrahaston (EKR) teknisen avun toimenpiteiden 
päätökseen saattamiseksi, 

— menot kolmansissa maissa sijaitsevissa unionin edustustoissa työskentelevästä ulkopuolisesta henkilöstöstä (sopimussuh
teiset toimihenkilöt, paikalliset toimihenkilöt tai kansalliset asiantuntijat) sekä ylimääräiset logistiikka- ja infrastruktuuri
kustannukset, kuten koulutus-, kokous-, virkamatka-, tietotekniikka-, tietoliikenne- ja vuokrakulut, joita aiheutuu suoraan 
siitä, että edustustossa työskentelee tämän alamomentin määrärahoilla palkattua ulkopuolista henkilöstöä, 

— menot kalastussopimusten neuvottelukokouksiin ja sekakomiteoihin osallistuvien kolmansien maiden valtuuskuntien 
virkamatkoista, 

— menot selvityksistä, arviointi- ja tarkastustoimista, asiantuntijakokouksista ja sidosryhmien osallistumisesta tärkeitä kysy
myksiä käsitteleviin ad hoc -kokouksiin, seminaareihin ja konferensseihin, meri- ja kalastusasioihin liittyvät tiedotus- ja 
julkaisumenot, 

— tietotekniikkamenot, jotka kattavat sekä laitteiston että palvelut, 

— menot alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen asiantuntijakokouksiin osallistumisesta, 

— menot muusta kuin operatiivisesta teknisestä ja hallinnollisesta avusta, johon ei liity julkishallinnon tehtäviä ja jonka komis
sio on ulkoistanut erillisin palvelusopimuksin.

Määrärahasta voidaan kattaa myös menot, jotka aiheutuvat kalatalouden markkinatoimenpiteiden täytäntöönpanemiseksi tar
vittavista valmistelua, seurantaa, hallinnollista ja teknistä tukea, arviointia, tarkastuksia ja valvontaa koskevista toimista, jotka 
aiemmin rahoitettiin yhteisen maatalouspolitiikan puitteissa asetuksen (EY) N:o 1290/2005 5 artiklan a–d alakohdan mukaisesti.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 1260/1999, annettu 21 päivänä kesäkuuta 1999, rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöksistä 
(EYVL L 161, 26.6.1999, s. 1).

Neuvoston asetus (EY)  N:o  1263/1999, annettu 21  päivänä  kesäkuuta 1999, kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineestä 
(EYVL L 161, 26.6.1999, s. 54).

Neuvoston asetus (EY)  N:o  2792/1999, annettu 17  päivänä  joulukuuta 1999, kalatalousalan rakenteellisia toimia koskevista 
yksityiskohtaisista säännöistä ja edellytyksistä (EYVL L 337, 30.12.1999, s. 10).

Neuvoston asetus (EY) N:o 1290/2005, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta (EUVL L 209, 11.8.2005, s. 1).

Neuvoston asetus (EY)  N:o  1198/2006, annettu 27  päivänä  heinäkuuta 2006, Euroopan kalatalousrahastosta (EUVL  L  223, 
15.8.2006, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitys
rahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri-
ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, kohee
siorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320).

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 13 päivänä heinäkuuta 2011 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisestä kalastus
politiikasta (KOM(2011) 425 lopullinen).

Komission 2 päivänä joulukuuta 2011 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan meri- ja kala
talousrahastosta (KOM(2011) 804 lopullinen).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:161:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:161:0054:0054:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:337:0010:0010:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:209:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:223:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:223:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0320:FI:PDF
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11 01 06  Toimeenpanovirastot

11 01 06 01  Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto – Rahoitusosuus Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

1 592 000

Selvitysosa

Uusi momentti

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston henkilöstö- ja hallintomenot, joita aiheutuu sen osallistumisesta sellaisten toimen
piteiden hallinnointiin, jotka kuuluvat osana meripolitiikkaan ja kalastukseen liittyviin unionin ohjelmiin ja Euroopan meri- ja 
kalatalousrahaston toimintaan.

Toimeenpanoviraston henkilöstötaulukko sisältyy tämän pääluokan liitteeseen ”Henkilöstö”.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 58/2003, annettu 19 päivänä joulukuuta 2002, tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoi
tavien toimeenpanovirastojen asemasta (EYVL L 11, 16.1.2003, s. 1)

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 13 päivänä heinäkuuta 2011 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisestä kalastus
politiikasta (KOM(2011) 425 lopullinen).

Komission 2 päivänä joulukuuta 2011 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan meri- ja kala
talousrahastosta (KOM(2011) 804 lopullinen).

Komission päätös C(2013)9414, annettu 12 päivänä joulukuuta 2013, pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavalle toimeen
panovirastolle annettavasta valtuutuksesta energian, ympäristön, ilmastotoimien, kilpailukyvyn ja pk-yritysten, tutkimuksen ja 
innovoinnin, tieto- ja viestintätekniikan sekä meripolitiikan ja kalastuksen alalla toteutettaviin unionin ohjelmiin liittyvien ja eri
tyisesti unionin yleiseen talousarvioon otettujen määrärahojen toteuttamista koskevien tehtävien hoitamiseksi.

Komission täytäntöönpanopäätös 2013/771/EU, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, pienistä ja keskisuurista yrityksistä vas
taavan toimeenpanoviraston perustamisesta ja päätösten 2004/20/EY ja 2007/372/EY kumoamisesta (EYVL L 341, 18.12.2013, 
s. 73).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:011:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:341:0073:0073:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:341:0073:0073:FI:PDF
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LUKU  11 03  — PAKOLLISET RAHOITUSOSUUDET KANSAINVÄLISILLE KALASTUSALAN JÄRJESTÖILLE JA MUILLE 
KANSAINVÄLISILLE JÄRJESTÖILLE SEKÄ KESTÄVÄÄ KALASTUSTA KOSKEVIIN SOPIMUKSIIN

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
Maksut

2012/2014
Maksusitou

mukset Maksut Maksusitou
mukset Maksut Maksusitou

mukset Maksut

11 03 PAKOLLISET RAHOITUS
OSUUDET KANSAINVÄLI
SILLE KALASTUSALAN 
JÄRJESTÖILLE JA MUILLE 
KANSAINVÄLISILLE JÄR
JESTÖILLE SEKÄ KESTÄ
VÄÄ KALASTUSTA 
KOSKEVIIN SOPIMUKSIIN

11 03 01 Unionin kalastusalusten 
kolmansien maiden vesillä 
harjoittamaa kalastustoi
mintaa koskeva hallintoke
hys (kestävän kalastuksen 
sopimukset) 2 29 658 000 32 658 000 29 010 000 28 674 039 98 997 874,— 94 865 376,44 290,48

Varaukset (40 02 41) 115 342 000 112 342 000 115 220 000 70 190 000

145 000 000 145 000 000 144 230 000 98 864 039 98 997 874,— 94 865 376,44

11 03 02 Kestävän kehityksen edistä
minen kalastuksenhoidon ja 
meriasioiden hallinnon 
yhteydessä yhteisen kalas
tuspolitiikan tavoitteiden 
mukaisesti (pakolliset 
rahoitusosuudet kansainvä
lisille elimille) 2 6 030 000 3 671 299 5 000 000 4 645 570 3 649 340,04 3 566 019,72 97,13

Luku 11 03 – Yhteensä 35 688 000 36 329 299 34 010 000 33 319 609 102 647 214,04 98 431 396,16 270,94

Varaukset (40 02 41) 115 342 000 112 342 000 115 220 000 70 190 000

151 030 000 148 671 299 149 230 000 103 509 609 102 647 214,04 98 431 396,16

11 03 01  Unionin kalastusalusten kolmansien maiden vesillä harjoittamaa kalastustoimintaa koskeva hallintokehys (kestävän kalas
tuksen sopimukset)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitou
mukset Maksut Maksusitoumuk

set Maksut Maksusitou
mukset Maksut

11 03 01 29 658 000 32 658 000 29 010 000 28 674 039 98 997 874,— 94 865 376,44

Varaukset (40 02 41) 115 342 000 112 342 000 115 220 000 70 190 000

Yhteensä 145 000 000 145 000 000 144 230 000 98 864 039 98 997 874,— 94 865 376,44

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan unionin/yhteisön kolmansien maiden kanssa neuvottelemista, niiden kanssa uusittavista tai 
uudelleen neuvoteltavista kalastussopimuksista aiheutuvat kustannukset.

Lisäksi unioni voi neuvotella uusia kalastuskumppanuussopimuksia, jotka olisi rahoitettava tältä momentilta.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 861/2006, annettu 22 päivänä toukokuuta 2006, yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanoa ja kan
sainvälisen merioikeuden alaa koskevista unionin rahoitustoimenpiteistä (EUVL L 160, 14.6.2006, s. 1).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:160:0001:0001:FI:PDF
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Unionin/yhteisön ja seuraavien maiden hallitusten välisten kalastussopimusten ja/tai -pöytäkirjojen tekemistä koskevat asetuk
set ja päätökset:

Maa Asetus Pvm EYVL/EUVL Kesto

Kap Verde Asetus (EY) N:o 2027/2006 19. joulukuuta 2006 L 414, 30.12.2006 1.9.2006–31.8.2011

Neuvoston päätös 2011/679/EU 10. lokakuuta 2011 L 269, 14.10.2011 1.9.2011–31.8.2014

Komorit Asetus (EY) N:o 1660/2005 6. lokakuuta 2005 L 267, 12.10.2005 1.1.2005–31.12.2010

Asetus (EY) N:o 1563/2006 5. lokakuuta 2006 L 290, 20.10.2006

Päätös 2011/294/EU 13. toukokuuta 2011 L 134, 21.5.2011 1.1.2011–31.12.2013

Uusi pöytäkirja parafoitu 5. hei
näkuuta 2013 – lainsäädäntö

menettely käynnissä

Norsunluuran
nikko

Asetus (EY) N:o 953/2005 21. kesäkuuta 2005 L 164, 24.6.2005 1.7.2004–30.6.2007

Asetus (EY) N:o 242/2008 17. maaliskuuta 2008 L 75, 18.3.2008 1.7.2007–30.6.2013

Päätös 2013/303/EU 29. toukokuuta 2013 L 170, 22.6.2013 1.7.2013–30.6.2018

Gabon Päätös 2006/788/EY 7. marraskuuta 2006 L 319, 18.11.2006

Asetus (EY) N:o 450/2007 16. huhtikuuta 2007 L 109, 26.4.2007 3.12.2005–2.12.2011

Päätös 2013/462/EU 22. heinäkuuta 2013 L 250, 20.9.2013 24.7.2013–23.7.2016

Grönlanti Asetus (EY) N:o 753/2007 28. kesäkuuta 2007 L 172, 30.6.2007 1.1.2007–31.12.2012

Päätös 2012/653/EU 16. heinäkuuta 2012 L 293, 23.10.2012 1.1.2013–31.12.2015

Guinea-Bissau Asetus (EY) N:o 1491/2006 10. lokakuuta 2006 L 279, 11.10.2006

Asetus (EY) N:o 241/2008 17. maaliskuuta 2008 L 75, 18.3.2008 16.6.2007–15.6.2011

Päätös 2011/885/EU 14. marraskuuta 2011 L 344, 28.12.2011 16.6.2011–15.6.2012

Uusi pöytäkirja parafoitu
10. helmikuuta 2012 – lainsää

däntömenettely käynnissä

Kiribati Asetus (EY) N:o 893/2007 23. heinäkuuta 2007 L 205, 7.8.2007 16.9.2006–15.9.2012

Päätös 2012/669/EU 9. lokakuuta 2012 L 300, 30.10.2012 16.9.2012–15.9.2015

Madagaskar Päätös 2007/797/EY 15. marraskuuta 2007 L 331, 17.12.2007

Asetus (EY) N:o 31/2008 15. marraskuuta 2007 L 15, 18.1.2008 1.1.2007–31.12.2012

Päätös 2012/826/EU 28. marraskuuta 2012 L 361, 31.12.2012 1.1.2013–31.12.2014

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:414:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:269:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:267:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:290:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:134:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:164:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:075:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:170:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:319:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:109:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:250:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:172:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:293:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:279:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:075:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:344:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:205:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:300:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:331:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:015:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:361:0001:0001:FI:PDF
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Mauritius Asetus (EY) N:o 2003/2004 21. lokakuuta 2004 L 348, 24.11.2004 3.12.2003–2.12.2007

Päätös 2012/670/EU 9. lokakuuta 2012 L 300, 30.10.2012

Uusi kalastuskumppanuussopi
mus ja pöytäkirja parafoitu

23. helmikuuta 2012 – lainsää
däntömenettely käynnissä, ei 

väliaikaista soveltamista

Mauritania Asetus (EY) N:o 1801/2006 30. marraskuuta 2006 L 343, 8.12.2006 1.8.2006–31.7.2008

Asetus (EY) N:o 704/2008 15. heinäkuuta 2008 L 203, 31.7.2008 1.8.2008–31.7.2012

Päätös 2012/827/EU 18. joulukuuta 2012 L 361, 31.12.2012 16.12.2012–15.12.2014

Marokko Asetus (EY) N:o 764/2006 22. toukokuuta 2006 L 141, 29.5.2006 28.2.2007–27.2.2011

Päätös 2011/491/EU 12. heinäkuuta 2011 L 202, 5.8.2011 28.2.2011–28.2.2012

Kumottu päätöksellä 
2012/15/EU

20. joulukuuta 2011 L 6, 10.1.2012

Tällä hetkellä ei ole voimassa 
olevaa pöytäkirjaa

Päätös 2013/720/EU 15. marraskuuta 2013 L 328, 7.12.2013

Uusi kalastuskumppanuussopi
mus ja pöytäkirja parafoitu

24. heinäkuuta 2013 – lainsää
däntömenettely käynnissä, ei 

väliaikaista soveltamista

Mosambik Asetus (EY) N:o 1446/2007 22. marraskuuta 2007 L 331, 17.12.2007 1.1.2007–31.12.2011

Päätös 2012/306/EU 12. kesäkuuta 2012 L 153, 14.6.2012 1.2.2012–31.1.2015

São Tomé ja 
Principe

Asetus (EY) N:o 894/2007 23. heinäkuuta 2007 L 205, 7.8.2007 ja L 
330, 15.12.2007

1.6.2006–31.5.2010

Päätös 2011/420/EU 12. heinäkuuta 2011 L 188, 19.7.2011 13.5.2011–12.5.2014

Seychellit Asetus (EY) N:o 1562/2006 5. lokakuuta 2006 L 290, 20.10.2006

Päätös 2011/474/EU 12. heinäkuuta 2011 L 196, 28.7.2011 18.1.2011–17.1.2014

Uusi kalastuskumppanuussopi
mus ja pöytäkirja parafoitu

10. toukokuuta 2013 – lainsää
däntömenettely käynnissä

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 13 päivänä heinäkuuta 2011 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisestä kalastus
politiikasta (KOM(2011) 425 lopullinen) ja erityisesti sen 41 artiklan 1 kohta.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:348:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:300:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:343:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:203:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:361:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:141:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:202:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:006:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:328:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:331:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:153:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:205:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:330:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:330:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:188:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:290:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:196:0001:0001:FI:PDF
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11 03 02  Kestävän kehityksen edistäminen kalastuksenhoidon ja meriasioiden hallinnon yhteydessä yhteisen kalastuspolitiikan tavoit
teiden mukaisesti (pakolliset rahoitusosuudet kansainvälisille elimille)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

6 030 000 3 671 299 5 000 000 4 645 570 3 649 340,04 3 566 019,72

Selvitysosa

Entiset momentit 11 03 02 ja 11 03 04

Määräraha on tarkoitettu rahoittamaan unionin aktiivinen osallistuminen sellaisten kansainvälisten kalastusalan järjestöjen toi
mintaan, joiden tehtävänä on varmistaa pitkällä aikavälillä avomeren kalavarojen säilyttäminen ja kestävä hyödyntäminen. Se 
liittyy muun muassa seuraaville alueellisille kalastuksenhoitojärjestöille ja muille kansainvälisille järjestöille suoritettaviin pakol
lisiin rahoitusosuuksiin:

— Etelämantereen meren elollisten luonnonvarojen säilyttämiskomissio (CCAMLR) 

— Pohjois-Atlantin lohensuojelujärjestö (NASCO) 

— Kansainvälinen Atlantin tonnikalojen suojelukomissio (ICCAT) 

— Koillis-Atlantin kalastuskomissio (NEAFC) 

— Luoteis-Atlantin kalastusjärjestö (NAFO) 

— Intian valtameren tonnikalatoimikunta (IOTC) 

— Välimeren yleinen kalastuskomissio (GFCM) 

— Kaakkois-Atlantin kalatalousjärjestö (SEAFO) 

— Eteläisen Intian valtameren kalastussopimus (SIOFA) 

— Länsi- ja Keski-Tyynenmeren laajasti vaeltavien kalakantojen suojelukomissio (WCPFC, entinen MHLC) 

— Kansainvälistä delfiinien suojeluohjelmaa koskeva sopimus (AIDCP) 

— Amerikan trooppisten tonnikalojen suojelukomissio (IATTC) 

— Eteläisen Tyynenmeren alueellinen kalastusjärjestö (SPRFMO).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan myös unionin rahoitusosuudet vuoden 1982 Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleis
sopimuksella luoduille elimille, erityisesti Kansainväliselle merenpohjajärjestölle ja Kansainväliselle merioikeustuomioistuimelle.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (ETY)  N:o  3179/78, annettu 28  päivänä  joulukuuta 1978, Euroopan talousyhteisön tekemästä Luoteis-
Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskevasta yleissopimuksesta (EYVL L 378, 
30.12.1978, s. 1).

Neuvoston päätös 81/608/ETY, tehty 13 päivänä heinäkuuta 1981, Koillis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tule
vaa monenkeskistä yhteistyötä koskevan yleissopimuksen tekemisestä (EYVL L 227, 12.8.1981, s. 21).

Neuvoston päätös 81/691/ETY, tehty 4 päivänä syyskuuta 1981, Etelämantereen meren elollisten luonnonvarojen säilyttämistä 
koskevan yleissopimuksen tekemisestä (EYVL L 252, 5.9.1981, s. 26).

Neuvoston päätös 82/886/ETY, tehty 13  päivänä  joulukuuta 1982, yleissopimuksen tekemisestä lohen suojelusta Pohjois-
Atlantilla (EYVL L 378, 31.12.1982, s. 24).

Neuvoston päätös 86/238/ETY, tehty 9 päivänä kesäkuuta 1986, yhteisön liittymisestä kansainväliseen yleissopimukseen Atlan
tin tonnikalojen suojelusta, sellaisena kuin se on muutettuna yleissopimuksen sopimuspuolina olevien valtioiden täysivaltaisten 
edustajien konferenssin päätösasiakirjaan liitetyllä, Pariisissa 10  päivänä  heinäkuuta 1984 allekirjoitetulla pöytäkirjalla 
(EYVL L 162, 18.6.1986, s. 33).

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1978&mm=12&jj=30&type=L&nnn=378&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1978&mm=12&jj=30&type=L&nnn=378&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1981&mm=08&jj=12&type=L&nnn=227&pppp=0021&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1981&mm=09&jj=05&type=L&nnn=252&pppp=0026&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1982&mm=12&jj=31&type=L&nnn=378&pppp=0024&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1986&mm=06&jj=18&type=L&nnn=162&pppp=0033&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
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Neuvoston päätös 95/399/EY, tehty 18  päivänä  syyskuuta 1995, yhteisön liittymisestä Intian valtameren tonnikalatoimikun
nan perustamista koskevaan sopimukseen (EYVL L 236, 5.10.1995, s. 24).

Neuvoston päätös 98/392/EY, tehty 23 päivänä maaliskuuta 1998, 10 päivänä joulukuuta 1982 tehdyn Yhdistyneiden Kansa
kuntien merioikeusyleissopimuksen ja sen XI osan soveltamiseen liittyvän 28 päivänä heinäkuuta 1994 tehdyn sopimuksen teke
misestä Euroopan yhteisön puolesta (EYVL L 179, 23.6.1998, s. 1).

Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimus (EYVL L 179, 23.6.1998, s. 3).

Neuvoston päätös 98/416/EY, tehty 16 päivänä kesäkuuta 1998, Euroopan yhteisön liittymisestä Välimeren yleiseen kalastus
komissioon (EYVL L 190, 4.7.1998, s. 34).

Neuvoston päätös 2002/738/EY, tehty 22 päivänä heinäkuuta 2002, kalavarojen säilyttämistä ja hoitoa Kaakkois-Atlantilla kos
kevan yleissopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisöjen puolesta (EYVL L 234, 31.8.2002, s. 39).

Neuvoston päätös 2005/75/EY, tehty 26  päivänä  huhtikuuta 2004, yhteisön liittymisestä laajasti vaeltavien kalakantojen säi
lyttämistä ja hoitoa Länsi- ja Keski-Tyynellämerellä koskevaan yleissopimukseen (EUVL L 32, 4.2.2005, s. 1).

Neuvoston päätös 2005/938/EY, tehty 8  päivänä  joulukuuta 2005, kansainvälistä delfiinien suojeluohjelmaa koskevan sopi
muksen hyväksymisestä Euroopan yhteisön puolesta (EUVL L 348, 30.12.2005, s. 26).

Neuvoston päätös 2006/539/EY, tehty 22  päivänä  toukokuuta 2006, Amerikan yhdysvaltojen ja Costa Rican tasavallan väli
sellä vuoden 1949 yleissopimuksella perustetun Amerikan trooppisten tonnikalojen suojelukomission vahvistamista koskevan 
yleissopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (EUVL L 224, 16.8.2006, s. 22).

Neuvoston päätös 2008/780/EY, tehty 29  päivänä  syyskuuta 2008, Eteläisen Intian valtameren kalastussopimuksen tekemi
sestä Euroopan yhteisön puolesta (EUVL L 268, 9.10.2008, s. 27).

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 13 päivänä heinäkuuta 2011 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisestä kalastus
politiikasta (KOM(2011) 425 lopullinen) ja erityisesti sen 39 artiklan 1 ja 2 kohta ja 40 artikla.

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1995&mm=10&jj=05&type=L&nnn=236&pppp=0024&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:179:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:179:0003:0003:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:190:0034:0034:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:234:0039:0039:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:032:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:348:0026:0026:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:224:0022:0022:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:268:0027:0027:FI:PDF
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LUKU  11 06  — EUROOPAN MERI- JA KALATALOUSRAHASTO (EMKR)

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012
%

Maksut
2012/2014Maksusitou

mukset Maksut Maksusitou
mukset Maksut Maksusitou

mukset Maksut

11 06 EUROOPAN MERI- JA 
KALATALOUSRAHASTO 
(EMKR)

11 06 01 Kalatalouden ohjauksen 
rahoitusvälineen (KOR) 
loppuun saattaminen – 
Tavoite 1 (2000–2006) 2 p.m. 14 444 368 p.m. 14 826 287 0,— 2 426 497,46 16,80

11 06 02 Pohjois-Irlannin sekä Irlan
nin raja-alueen rauhan ja 
sovinnon erityisohjelman 
loppuun saattaminen 
(2000–2006) 2 — — p.m. p.m. 0,— 0,— —

11 06 03 Aikaisempien ohjelmien 
loppuun saattaminen – 
Entiset tavoitteet 1 ja 6 
(ennen vuotta 2000) 2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— —

11 06 04 Kalatalouden ohjauksen 
rahoitusvälineen (KOR) 
loppuun saattaminen – 
Tavoite 1 -alueiden ulko
puolella (2000–2006) 2 p.m. 7 941 702 p.m. 4 942 096 0,— 0,— 0,—

11 06 05 Aikaisempien ohjelmien 
loppuun saattaminen – 
Entinen tavoite 5 a (ennen 
vuotta 2000) 2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— —

11 06 06 Aikaisempien ohjelmien 
loppuun saattaminen – 
Aloitteet ennen vuotta 
2000 2 — — p.m. p.m. 0,— 0,— —

11 06 08 Aikaisempien ohjelmien 
loppuun saattaminen – 
Aiempi operatiivinen tekni
nen apu ja aiemmat inno
vatiiviset toimet (ennen 
vuotta 2000) 2 — — p.m. p.m. 0,— 0,— —

11 06 09 Vuoteen 1999 asti Maro
kon kalastussopimuksen 
alaisina olleiden alusten ja 
kalastajien toimintasuun
nan muuttamisen edistämi
seen tarkoitetut 
toimenpiteet 2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— —

11 06 11 Euroopan kalatalousrahas
ton (EKTR) toimenpiteiden 
loppuun saattaminen – 
Operatiivinen tekninen apu 
(2007–2013) 2 p.m. 2 444 057 3 500 000 2 569 890 2 892 347,69 2 581 843,93 105,64
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11 06 12 Euroopan kalatalousrahas
ton (EKTR) toimenpiteiden 
loppuun saattaminen – 
Lähentymistavoite 
(2007–2013) 2 p.m. 319 099 347 528 352 868 417 567 742 507 543 231,— 354 196 149,01 111,—

11 06 13 Euroopan kalatalousrahas
ton (EKTR) toimenpiteiden 
loppuun saattaminen – 
Lähentymistavoitteen ulko
puoliset toimenpiteet 
(2007–2013) 2 p.m. 100 353 663 163 154 844 125 000 000 159 986 289,— 120 792 122,59 120,37

11 06 14 Kalastustuotteiden inter
ventioiden loppuun saatta
minen (2007–2013) 2 p.m. 6 800 000 11 500 000 11 366 820 14 946 688,60 9 969 385,56 146,61

11 06 15 Syrjäisimpiä alueita koske
vien kalastusohjelmien 
(2007–2013) loppuun saat
taminen 2 p.m. 10 835 165 14 996 768 14 826 287 14 996 768,— 28 137 796,23 259,69

11 06 60 Kestävän ja kilpailukykyi
sen kalastuksen ja vesivilje
lyn edistäminen, 
kalastusalueiden tasapai
noisen ja osallistavan alu
eellisen kehittämisen 
kannustaminen sekä yhtei
sen kalastuspolitiikan täy
täntöönpanon edistäminen 2 753 443 838 41 845 392 —

11 06 61 Unionin yhdennetyn meri
politiikan kehittämisen ja 
täytäntöönpanon edistämi
nen 2 43 216 876 11 964 825 — 12 098 250 39 621 119,49 1 948 006,75 16,28

11 06 62 Yhteisen kalastuspolitiikan 
ja yhdennetyn meripolitii
kan liitännäistoimenpiteet

11 06 62 01 Tieteellinen neuvonta ja tie
tämys 2 14 349 220 21 639 419 51 950 000 39 417 555 50 245 824,62 37 137 672,25 171,62

11 06 62 02 Täytäntöönpano ja valvonta 2 24 694 000 25 663 476 49 680 000 25 489 292 51 896 472,71 25 875 929,43 100,83

11 06 62 03 Kansainvälisille järjestöille 
maksettavat vapaaehtoiset 
rahoitusosuudet 2 9 490 000 5 675 090 4 500 000 3 953 676 5 337 713,42 3 649 757,— 64,31

11 06 62 04 Hallinto ja viestintä 2 6 809 400 4 857 767 5 390 000 4 820 520 4 418 577,04 4 659 009,88 95,91

11 06 62 05 Markkinatietous 2 4 745 000 1 901 598 —

Momentti 11 06 62 – 
Välisumma 60 087 620 59 737 350 111 520 000 73 681 043 111 898 587,79 71 322 368,56 119,39
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11 06 63 Euroopan meri- ja kalatalo
usrahasto – Tekninen apu

11 06 63 01 Euroopan meri- ja kalatalo
usrahasto – Operatiivinen 
tekninen apu 2 3 834 475 1 982 985 —

11 06 63 02 Euroopan meri- ja kalatalo
usrahasto (ESR) – Komission 
jäsenvaltion pyynnöstä hal
linnoima operatiivinen tek
ninen apu 2 p.m. p.m. —

Momentti 11 06 63 – 
Välisumma 3 834 475 1 982 985 —

11 06 64 Euroopan 
kalastuksenvalvontavirasto 2 8 716 900 8 716 900 8 933 900 8 933 900 9 216 900,— 10 216 900,— 117,21

11 06 77 Pilottihankkeet ja 
valmistelutoimet

11 06 77 01 Valmistelutoimi – 
Kalatalouden markkinoiden 
hintojen seurantakeskus 2 p.m. p.m. — 550 000 0,— 2 245 289,90 —

11 06 77 02 Pilottihanke – Kalastusalan 
yhteisen hallinnan ja 
kalastuksen kestävän hoidon 
välineet: tutkijoiden ja 
sidosryhmien välisen 
tutkimusyhteistyön 
edistäminen 2 p.m. 450 000 — 750 000 1 500 000,— 0,— 0,—

11 06 77 03 Valmistelutoimi – 
Meripolitiikka 2 — — — 345 000 0,— 2 126 222,78 —

11 06 77 04 Pilottihanke – Meripolitiikan 
verkostoituminen ja parhaat 
käytännöt 2 — — — — 0,— 399 995,45 —

11 06 77 05 Pilottihanke – Yhteisen 
välineen perustaminen 
kalastus- ja 
vesiviljelytuotteiden 
kauppanimiä varten 2 p.m. 200 000 400 000 200 000 —

11 06 77 06 Pilottihanke – Meren 
suojelijat 2 600 000 900 000 1 200 000 600 000 —
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11 06 77 07 Pilottihanke – Kansallisessa 
ja kansainvälisessä 
ympäristö- tai kalastuslain
säädännössä vahvistettujen 
tai vahvisteilla olevien suo
jeltujen merialueiden verkos
ton toiminnan 
käynnistäminen, jotta tehos
tettaisiin Välimerellä harjoi
tettavan unionin 
kalatalouden tuotantomah
dollisuuksia kestävän enim
mäistuoton ja 
kalastuksenhoitoon sovellet
tavan ekosysteemiin perus
tuvan lähestymistavan 
mukaisesti 2 2 000 000 1 000 000 —

11 06 77 08 Pilottihanke – Pienimuotoi
sen kalastuksen tukitoimen
piteet 2 1 500 000 750 000 —

Momentti 11 06 77 – 
Välisumma 4 100 000 3 300 000 1 600 000 2 445 000 1 500 000,— 4 771 508,13 144,59

Luku 11 06 – Yhteensä 873 399 709 589 465 754 843 558 380 688 257 315 862 601 931,57 606 362 578,22 102,87

Selvitysosa

Asetuksen (EY)  N:o  1260/1999  39  artiklassa säädetään varainhoitoa koskevista oikaisuista, joista saatavat tulot otetaan tulo
taulukon alamomentille 6 5 0 0. Nämä tulot voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti silloin 
kun on tarpeen kattaa aikaisemmin päätettyjen oikaisujen peruuttamiseen tai supistamiseen liittyvät riskit.

Asetuksessa (EY)  N:o  1260/1999 määritellään edellytykset ennakkomaksun takaisinmaksulle silloin, kun ennakkomaksu ei 
vähennä kyseisen toiminnon rakennerahasto-osuutta. Ennakkomaksujen takaisinmaksusta saatavat, tulotaulukon alamomen
tille 6 1 5 7 otettavat tulot otetaan määrärahoiksi varainhoitoasetuksen 21 ja 178 artiklan mukaisesti.

Varainhoitoasetuksen 80 artiklassa säädetään rahoitusoikaisuista, joita tehdään, jos menot on suoritettu sovellettavan oikeuden 
vastaisesti.

Komission tekemien rahoitusoikaisujen perusteita koskevan muutetun asetusehdotuksen (COM(2013) 246 final 77, 136 
ja  137  artiklassa säädetään Euroopan meri- ja kalatalousrahastoon sovellettavia rahoitusoikaisuja koskevista erityisistä 
säännöistä.

Tällaisin perustein tehdyt rahoitusoikaisut otetaan tulotaulukon alamomentille 6 5 0 0, ja ne ovat varainhoitoasetuksen 21 artik
lan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja.

Varainhoitoasetuksen 177 artiklassa vahvistetaan edellytykset tietyn toimenpiteen yhteydessä suoritettujen ennakkomaksujen 
täydelliselle tai osittaiselle palauttamiselle.

Palautetut ennakkomaksut ovat varainhoitoasetuksen 21  artiklan  4  kohdan mukaisia sisäisiä käyttötarkoitukseensa sidottuja 
tuloja, jotka otetaan alamomentille 6 1 5 0 tai 6 1 5 7.

Petosten torjuntatoimet rahoitetaan momentilta 24 02 01.

Oikeusperusta

Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus ja erityisesti sen 174, 175 ja 177 artikla.

Neuvoston asetus (EY) N:o 1260/1999, annettu 21 päivänä kesäkuuta 1999, rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöksistä 
(EYVL L 161, 26.6.1999, s. 1).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:161:0001:0001:FI:PDF
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Neuvoston asetus (EY)  N:o  1198/2006, annettu 27  päivänä  heinäkuuta 2006, Euroopan kalatalousrahastosta (EUVL  L  223, 
15.8.2006, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varain
hoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta (EUVL  L  298, 26.10.2012, s.  1) ja eri
tyisesti sen 21 artiklan 3 ja 4 kohta, 80 artikla ja 177 artikla.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitys
rahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri-
ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, kohee
siorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320).

Viiteasiakirjat-säädökset

Berliinissä 24 ja 25 päivänä maaliskuuta 1999 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät.

Komission 13 päivänä heinäkuuta 2011 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisestä kalastus
politiikasta (KOM(2011) 425 lopullinen).

Komission 2 päivänä joulukuuta 2011 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan meri- ja kala
talousrahastosta (KOM(2011) 804 lopullinen).

11 06 01  Kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineen (KOR) loppuun saattaminen – Tavoite 1 (2000–2006)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 14 444 368 p.m. 14 826 287 0,— 2 426 497,46

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tavoitteen 1 mukaisten, ohjelmakaudelta 2000–2006 maksamatta olevien sitoumusten 
rahoitus kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineellä (KOR).

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY)  N:o  1263/1999, annettu 21  päivänä  kesäkuuta 1999, kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineestä 
(EYVL L 161, 26.6.1999, s. 54).

Neuvoston asetus (EY)  N:o  2792/1999, annettu 17  päivänä  joulukuuta 1999, kalatalousalan rakenteellisia toimia koskevista 
yksityiskohtaisista säännöistä ja edellytyksistä (EYVL L 337, 30.12.1999, s. 10).

11 06 02  Pohjois-Irlannin sekä Irlannin raja-alueen rauhan ja sovinnon erityisohjelman loppuun saattaminen (2000–2006)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— — p.m. p.m. 0,— 0,—

Selvitysosa

Rauhan ja sovinnon erityisohjelma on tarkoitettu kattamaan ohjelmakaudelta 2000–2006 maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 1260/1999, annettu 21 päivänä kesäkuuta 1999, rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöksistä 
(EYVL L 161, 26.6.1999, s. 1) ja erityisesti sen 2 artiklan 4 kohta.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:223:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:223:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0320:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:161:0054:0054:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:337:0010:0010:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:161:0001:0001:FI:PDF
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Viiteasiakirjat-säädökset

Berliinissä 24 ja 25 päivänä maaliskuuta 1999 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät ja erityisesti niiden 44 kohdan b 
alakohta.

Komission päätös 1999/501/EY, tehty 1 päivänä heinäkuuta 1999, rakennerahastojen tavoitteen 1 mukaisten maksusitoumus
määrärahojen alustavasta jaosta jäsenvaltioittain kaudella 2000–2006 (EYVL L 194, 27.7.1999, s. 49) ja erityisesti sen johdanto-
osan 5 kappale.

11 06 03  Aikaisempien ohjelmien loppuun saattaminen – Entiset tavoitteet 1 ja 6 (ennen vuotta 2000)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan edellisiltä ohjelmakausilta maksattamatta olevien sitoumusten rahoitus KOR:llä entisten 
tavoitteiden 1 ja 6 osalta.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (ETY) N:o 4028/86, annettu 18 päivänä joulukuuta 1986, yhteisön toimenpiteistä kalatalouden ja vesiviljelyn 
rakenteiden parantamiseksi ja mukauttamiseksi (EYVL L 376, 31.12.1986, s. 7).

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2052/88, annettu 24 päivänä kesäkuuta 1988, rakennerahastojen päämääristä ja tehokkuudesta ja 
niiden toiminnan yhteensovittamisesta keskenään sekä Euroopan investointipankin toiminnan ja muiden rahoitusvälineiden 
kanssa (EYVL L 185, 15.7.1988, s. 9).

Neuvoston asetus (ETY) N:o 4253/88, annettu 19 päivänä joulukuuta 1988, asetuksen (ETY) N:o 2052/88 täytäntöönpanosta 
rakennerahastojen toiminnan yhteensovittamisen osalta toisaalta keskenään ja toisaalta Euroopan investointipankin toiminnan 
ja muiden rahoitusvälineiden kanssa (EYVL L 374, 31.12.1988, s. 1).

Neuvoston asetus (EY) N:o 2468/98, annettu 3 päivänä marraskuuta 1998, yhteisön kalastus- ja vesiviljelyalaa sekä niiden tuot
teiden jalostusta ja kaupan pitämistä koskevien rakenteellisten tukitoimenpiteiden perusteista ja edellytyksistä (EYVL  L  312, 
20.11.1998, s. 19).

11 06 04  Kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineen (KOR) loppuun saattaminen – Tavoite 1 -alueiden ulkopuolella (2000–2006)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 7 941 702 p.m. 4 942 096 0,— 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tavoite 1 -alueiden ulkopuolisten ohjelmakaudelta 2000–2006 maksamatta olevien 
sitoumusten rahoitus KOR:llä.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY)  N:o  1263/1999, annettu 21  päivänä  kesäkuuta 1999, kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineestä 
(EYVL L 161, 26.6.1999, s. 54).

Neuvoston asetus (EY)  N:o  2792/1999, annettu 17  päivänä  joulukuuta 1999, kalatalousalan rakenteellisia toimia koskevista 
yksityiskohtaisista säännöistä ja edellytyksistä (EYVL L 337, 30.12.1999, s. 10).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:194:0049:0049:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1986&mm=12&jj=31&type=L&nnn=376&pppp=0007&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1988&mm=07&jj=15&type=L&nnn=185&pppp=0009&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1988&mm=12&jj=31&type=L&nnn=374&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:312:0019:0019:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:312:0019:0019:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:161:0054:0054:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:337:0010:0010:FI:PDF
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11 06 05  Aikaisempien ohjelmien loppuun saattaminen – Entinen tavoite 5 a (ennen vuotta 2000)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan edellisiltä ohjelmakausilta maksattamatta olevien sitoumusten rahoitus KOR:llä entisen 
tavoitteen 5 a ”kalatalous” osalta, asetuksen (ETY) N:o 2080/93 4 artiklan mukaisesti rahoitettavat toimet mukaan luettuina.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2052/88, annettu 24 päivänä kesäkuuta 1988, rakennerahastojen päämääristä ja tehokkuudesta ja 
niiden toiminnan yhteensovittamisesta keskenään sekä Euroopan investointipankin toiminnan ja muiden rahoitusvälineiden 
kanssa (EYVL L 185, 15.7.1988, s. 9).

Neuvoston asetus (ETY) N:o 4253/88, annettu 19 päivänä joulukuuta 1988, rakennerahastojen päämääristä ja tehokkuudesta ja 
niiden toiminnan yhteensovittamisesta keskenään sekä Euroopan investointipankin toiminnan ja muiden rahoitusvälineiden 
kanssa annetun asetuksen (ETY) N:o 2052/88 soveltamisesta (EYVL L 374, 31.12.1988, s. 1).

Neuvoston asetus (EY) N:o 2468/98, annettu 3 päivänä marraskuuta 1998, yhteisön kalastus- ja vesiviljelyalaa sekä niiden tuot
teiden jalostusta ja kaupan pitämistä koskevien rakenteellisten tukitoimenpiteiden perusteista ja edellytyksistä (EYVL  L  312, 
20.11.1998, s. 19).

11 06 06  Aikaisempien ohjelmien loppuun saattaminen – Aloitteet ennen vuotta 2000

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— — p.m. p.m. 0,— 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ohjelmakautta 2000–2006 edeltäneiden yhteisön aloitteiden maksattamatta olevien 
sitoumusten rahoitus KOR:llä.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2052/88, annettu 24 päivänä kesäkuuta 1988, rakennerahastojen päämääristä ja tehokkuudesta ja 
niiden toiminnan yhteensovittamisesta keskenään sekä Euroopan investointipankin toiminnan ja muiden rahoitusvälineiden 
kanssa (EYVL L 185, 15.7.1988, s. 9).

Neuvoston asetus (ETY) N:o 4253/88, annettu 19 päivänä joulukuuta 1988, asetuksen (ETY) N:o 2052/88 täytäntöönpanosta 
rakennerahastojen toiminnan yhteensovittamisen osalta toisaalta keskenään ja toisaalta Euroopan investointipankin toiminnan 
ja muiden rahoitusvälineiden kanssa (EYVL L 374, 31.12.1988, s. 1).

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission jäsenvaltioille 15 päivänä kesäkuuta 1994 antama tiedonanto, joka koskee suuntaviivoja yleiskattavalle tuelle tai yhte
näistetyille toimenpideohjelmille, joihin jäsenvaltioita pyydetään jättämään tukihakemuksia osana kalastusalan rakenneuudis
tusta koskevaa yhteisön aloitetta (Pesca) (EYVL C 180, 1.7.1994, s. 1).

Komission jäsenvaltioille 15  päivänä  kesäkuuta 1994 antama tiedonanto, joka koskee suuntaviivoja toimenpideohjelmia var
ten, joita jäsenvaltioita pyydetään kehittämään erityisen syrjäisiä alueita koskevan yhteisön aloitteen osalta (Regis II) (EYVL C 180, 
1.7.1994, s. 44).

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1988&mm=07&jj=15&type=L&nnn=185&pppp=0009&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1988&mm=12&jj=31&type=L&nnn=374&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:312:0019:0019:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:312:0019:0019:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1988&mm=07&jj=15&type=L&nnn=185&pppp=0009&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1988&mm=12&jj=31&type=L&nnn=374&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=07&jj=01&type=C&nnn=180&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=07&jj=01&type=C&nnn=180&pppp=0044&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=07&jj=01&type=C&nnn=180&pppp=0044&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
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Komission jäsenvaltioille 15 päivänä kesäkuuta 1994 antama tiedonanto, joka koskee suuntaviivoja jäsenvaltioiden toimenpi
deohjelmia varten, joita jäsenvaltioita pyydetään kehittämään osana rajan läheisten alueiden, rajat ylittävän yhteistyön ja valit
tujen energiaverkkojen kehittämistä koskevaa yhteisön aloitetta (Interreg II) (EYVL C 180, 1.7.1994, s. 60).

Komission ilmoitus jäsenvaltioille 16 päivänä toukokuuta 1995 Pohjois-Irlannin ja Irlannin rajakreivikuntien rauhan ja sovin
non edistämiseksi tarkoitetun erityisen tukiohjelman mukaisen aloitteen suuntaviivoista (Peace I -ohjelma) (EYVL  C  186, 
20.7.1995, s. 3).

Komission neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle 26 päivänä marraskuuta 
1997 antama tiedonanto, joka koskee erityistä tukiohjelmaa rauhan ja sovinnon aikaansaamiseksi Pohjois-Irlannissa ja Irlannin 
raja-alueen kreivikunnissa (1995–1999) (Peace I -ohjelma) (COM(1997) 642 final).

11 06 08  Aikaisempien ohjelmien loppuun saattaminen – Aiempi operatiivinen tekninen apu ja aiemmat innovatiiviset toimet (ennen 
vuotta 2000)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— — p.m. p.m. 0,— 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan KOR:n edellisten ohjelmakausien aikana tekemien sellaisten sitoumusten maksattaminen, 
jotka liittyvät uutta luoviin toimiin tai valmistelu-, arviointi- tai seurantatoimenpiteisiin sekä muihin vastaaviin asetuksissa sää
dettyihin teknistä apua koskeviin toimenpidemuotoihin. Se on tarkoitettu myös entisten monivuotisten toimien rahoittami
seen, erityisesti sellaisten, jotka on hyväksytty ja pantu täytäntöön muiden edellä mainittujen asetusten nojalla ja joita ei voida 
määritellä rakennerahastojen ensisijaisiksi tavoitteiksi. Määrärahaa käytetään tarvittaessa myös kattamaan KOR:stä sellaisille toi
menpiteille osoitettava rahoitus, joiden osalta vastaavia maksusitoumusmäärärahoja ei ole käytettävissä eikä vahvistettu ohjel
makaudeksi 2000–2006.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2088/85, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1985, yhtenäistetyistä Välimeren ohjelmista (EYVL L 197, 
27.7.1985, s. 1).

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2052/88, annettu 24 päivänä kesäkuuta 1988, rakennerahastojen päämääristä ja tehokkuudesta ja 
niiden toiminnan yhteensovittamisesta keskenään sekä Euroopan investointipankin toiminnan ja muiden rahoitusvälineiden 
kanssa (EYVL L 185, 15.7.1988, s. 9).

Neuvoston asetus (ETY) N:o 4253/88, annettu 19 päivänä joulukuuta 1988, asetuksen (ETY) N:o 2052/88 täytäntöönpanosta 
rakennerahastojen toiminnan yhteensovittamisen osalta toisaalta keskenään ja toisaalta Euroopan investointipankin toiminnan 
ja muiden rahoitusvälineiden kanssa (EYVL L 374, 31.12.1988, s. 1).

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3760/92, annettu 20 päivänä joulukuuta 1992, yhteisön kalastus- ja vesiviljelyjärjestelmän perus
tamisesta (EYVL L 389, 31.12.1992, s. 1).

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2847/93, annettu 12 päivänä  lokakuuta 1993, yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta val
vontajärjestelmästä (EYVL L 261, 20.10.1993, s. 1).

Neuvoston asetus (EY)  N:o  1263/1999, annettu 21  päivänä  kesäkuuta 1999, kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineestä 
(EYVL L 161, 26.6.1999, s. 54).

Neuvoston asetus (EY)  N:o  2792/1999, annettu 17  päivänä  joulukuuta 1999, kalatalousalan rakenteellisia toimia koskevista 
yksityiskohtaisista säännöistä ja edellytyksistä (EYVL L 337, 30.12.1999, s. 10).

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=07&jj=01&type=C&nnn=180&pppp=0060&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1995&mm=07&jj=20&type=C&nnn=186&pppp=0003&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1995&mm=07&jj=20&type=C&nnn=186&pppp=0003&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1985&mm=07&jj=27&type=L&nnn=197&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1985&mm=07&jj=27&type=L&nnn=197&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1988&mm=07&jj=15&type=L&nnn=185&pppp=0009&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1988&mm=12&jj=31&type=L&nnn=374&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1992&mm=12&jj=31&type=L&nnn=389&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1993&mm=10&jj=20&type=L&nnn=261&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:161:0054:0054:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:337:0010:0010:FI:PDF
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11 06 09  Vuoteen 1999 asti Marokon kalastussopimuksen alaisina olleiden alusten ja kalastajien toimintasuunnan muuttamisen edis
tämiseen tarkoitetut toimenpiteet

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimenpiteet vuoteen 1999 asti Marokon kalastussopimuksen alaisten alusten ja kalasta
jien toimintasuunnan muuttamisen edistämiseksi.

Prestige-säiliöaluksen öljyvuotojen vuoksi myönnettiin 30 miljoonaa euroa erityistoimenpiteisiin korvauksen myöntämiseksi 
vahinkoa kärsineille kalastus-, simpukanviljely- ja vesiviljelyaloille.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 2561/2001, annettu 17 päivänä joulukuuta 2001, vuoteen 1999 asti Marokon kalastussopimuksen 
alaisina olleiden alusten ja kalastajien toimintasuunnan muuttamisen edistämisestä (EYVL L 344, 28.12.2001, s. 17).

Neuvoston asetus (EY) N:o 2372/2002, annettu 20 päivänä joulukuuta 2002, erityistoimenpiteistä korvauksen myöntämiseksi 
Espanjan kalastus-, simpukanviljely- ja vesiviljelyaloille Prestige-säiliöaluksen öljyvuotojen vuoksi (EYVL  L  358, 31.12.2002, 
s. 81).

11 06 11  Euroopan kalatalousrahaston (EKTR) toimenpiteiden loppuun saattaminen – Operatiivinen tekninen apu (2007–2013)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 2 444 057 3 500 000 2 569 890 2 892 347,69 2 581 843,93

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan edellisiltä ohjelmakausilta maksattamatta olevat sitoumukset, jotka liittyvät Euroopan kala
talousrahaston (EKTR) teknisen avun toimenpiteisiin asetuksen (EY) N:o 1198/2006 46 artiklan mukaisesti. Teknisen avun toi
miin kuuluvat tutkimukset, arvioinnit, kumppaneita koskevat toimenpiteet, tietojen levittämistä koskevat toimenpiteet, 
hallinnoinnissa, seurannassa, valvonnassa, tarkastamisessa ja arvioinnissa käytettävien tietojärjestelmien käyttöönotto, käyttö ja 
keskinäiset yhteydet, arviointimenetelmien parantaminen ja tietojenvaihto alan käytänteistä sekä rannikkokalastusalueiden kes
tävään kehittämiseen osallistuvien toimijoiden ylikansallisten ja unionin laajuisten verkkojen perustaminen.

Tekninen apu kattaa valmistelu-, seuranta-, tarkastus-, arviointi-, valvonta- ja hallinnointitoimet, joita tarvitaan EKTR:n 
toteuttamiseksi.

Määrärahasta voidaan rahoittaa erityisesti

— tukimenoja (edustuskulut, koulutus, kokoukset, virkamatkat), 

— tiedotus- ja julkaisumenoja, 

— tietotekniikka- ja televiestintämenoja, 

— palveluhankintasopimuksia, 

— verkottumistukea ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY)  N:o  1198/2006, annettu 27  päivänä  heinäkuuta 2006, Euroopan kalatalousrahastosta (EUVL  L  223, 
15.8.2006, s. 1).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:344:0017:0017:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:358:0081:0081:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:358:0081:0081:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:223:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:223:0001:0001:FI:PDF
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11 06 12  Euroopan kalatalousrahaston (EKTR) toimenpiteiden loppuun saattaminen – Lähentymistavoite (2007–2013)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 319 099 347 528 352 868 417 567 742 507 543 231,— 354 196 149,01

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan maksattamatta olevat sitoumukset, jotka liittyvät Euroopan kalatalousrahaston (EKTR) 
lähentymistavoitetta koskeviin toimenpideohjelmiin ohjelmakaudella 2007–2013.

Momentilta rahoitettavissa toimissa olisi otettava huomioon se, että kalastuslaivastojen ja käytettävissä olevien kalavarojen väli
nen tasapaino säilyy vakaana ja kestävänä, sekä tarve edistää turvallisuuskulttuuria kalastustoiminnassa.

Määräraha on lisäksi tarkoitettu kattamaan edellisiltä ohjelmakausilta maksattamatta olevat sitoumukset, jotka liittyvät pyydys
ten valikoivuuden parantamista koskeviin toimiin.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY)  N:o  1198/2006, annettu 27  päivänä  heinäkuuta 2006, Euroopan kalatalousrahastosta (EUVL  L  223, 
15.8.2006, s. 1).

11 06 13  Euroopan kalatalousrahaston (EKTR) toimenpiteiden loppuun saattaminen – Lähentymistavoitteen ulkopuoliset toimenpi
teet (2007–2013)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 100 353 663 163 154 844 125 000 000 159 986 289,— 120 792 122,59

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan maksattamatta olevat sitoumukset, jotka liittyvät muihin kuin Euroopan kalatalousrahas
ton (EKTR) lähentymistavoitetta koskeviin toimenpiteisiin ohjelmakauden 2007–2013 maksusitoumusten osalta.

Tältä momentilta rahoitettavissa toimissa olisi otettava huomioon tarve edistää turvallisuuskulttuuria kalastustoiminnassa.

Määräraha on lisäksi tarkoitettu kattamaan edellisiltä ohjelmakausilta maksattamatta olevat sitoumukset, jotka liittyvät pyydys
ten valikoivuuden parantamista koskeviin toimiin.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY)  N:o  1198/2006, annettu 27  päivänä  heinäkuuta 2006, Euroopan kalatalousrahastosta (EUVL  L  223, 
15.8.2006, s. 1).

11 06 14  Kalastustuotteiden interventioiden loppuun saattaminen (2007–2013)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 6 800 000 11 500 000 11 366 820 14 946 688,60 9 969 385,56

Selvitysosa

Entinen alamomentti 11 02 01 01

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta maksamatta olevat sitoumukset.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:223:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:223:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:223:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:223:0001:0001:FI:PDF
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Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 104/2000, annettu 17 päivänä joulukuuta 1999, kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markki
najärjestelystä (EYVL L 17, 21.1.2000, s. 22).

Neuvoston asetus (EY)  N:o  1290/2005, annettu 21  päivänä  kesäkuuta 2005, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 
(EUVL L 209, 11.8.2005, s. 1).

11 06 15  Syrjäisimpiä alueita koskevien kalastusohjelmien (2007–2013) loppuun saattaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 10 835 165 14 996 768 14 826 287 14 996 768,— 28 137 796,23

Selvitysosa

Entinen alamomentti 11 02 03 01

Määräraha on tarkoitettu kattamaan edellisiltä ohjelmakausilta maksattamatta olevat sitoumukset, jotka liittyvät Azorien, 
Madeiran, Kanariansaarten sekä Ranskan Guayanan ja Réunionin kalastustuotteiden kaupan pitämisessä aiheutuvien lisäkustan
nusten korvausjärjestelmään.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 2328/2003, annettu 22 päivänä  joulukuuta 2003, Azorien, Madeiran, Kanariansaarten sekä Rans
kan departementtien Guayanan ja Réunionin tiettyjen kalastustuotteiden kaupan pitämisessä alueiden syrjäisimmästä asemasta 
aiheutuvien lisäkustannusten tasoitusjärjestelmän käyttöön ottamisesta (EUVL L 345, 31.12.2003, s. 34).

Neuvoston asetus (EY)  N:o  1290/2005, annettu 21  päivänä  kesäkuuta 2005, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 
(EUVL L 209, 11.8.2005, s. 1).

Neuvoston asetus (EY) N:o 791/2007, annettu 21 päivänä toukokuuta 2007, syrjäisimpien alueiden Azorien, Madeiran, Kana
riansaarten sekä Ranskan Guayanan ja Réunionin tiettyjen kalastustuotteiden kaupan pitämisessä aiheutuvien lisäkustannusten 
korvausjärjestelmän käyttöön ottamisesta (EUVL L 176, 6.7.2007, s. 1).

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

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

753 443 838 41 845 392

Selvitysosa

Uusi momentti

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka liittyvät Euroopan meri- ja kalatalousrahaston toimenpideohjelmiin, joiden 
tavoitteena on työllisyyden ja alueellisen koheesion lisääminen, innovoinnin ja tietämykseen perustuvan kalastuksen ja vesivil
jelyn kannustaminen, kestävän ja resurssitehokkaan kalastuksen ja vesiviljelyn sekä yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpa
non edistäminen.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:017:0022:0022:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:209:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:345:0034:0034:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:209:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:176:0001:0001:FI:PDF
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Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitys
rahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri-
ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, kohee
siorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320).

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 13 päivänä heinäkuuta 2011 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisestä kalastus
politiikasta (KOM(2011) 425 lopullinen).

Komission 2 päivänä joulukuuta 2011 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan meri- ja kala
talousrahastosta (KOM(2011) 804 lopullinen) ja erityisesti sen 5 artiklan a, c ja d alakohta.

11 06 61  Unionin yhdennetyn meripolitiikan kehittämisen ja täytäntöönpanon edistäminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

43 216 876 11 964 825 — 12 098 250 39 621 119,49 1 948 006,75

Selvitysosa

Entinen momentti 11 09 05

Määräraha on tarkoitettu kattamaan yhdennetyn meripolitiikan edelleenkehittämistä koskevasta tukiohjelmasta aiheutuvat 
menot, jotka liittyvät erityisesti seuraaviin:

— Euroopan meripoliittinen seurantakeskus ja tietoverkko, 

— hankkeet, testi- ja yhteistyöhankkeet mukaan luettuina, 

— yhteistä tietojenvaihtoympäristöä koskevan toteutussuunnitelman täytäntöönpano, 

— valtioiden välistä merten aluesuunnittelua koskevat pilottihankkeet, 

— tietotekniikan sovellukset, kuten Maritime Forum -sivusto ja Euroopan meriatlas, 

— tapahtumat ja konferenssit, 

— Euroopan ja merialueiden tasolla toteutettavat selvitykset kasvun esteiden tunnistamiseksi, uusien mahdollisuuksien arvi
oimiseksi ja ihmisen meriympäristölle aiheuttamien vaikutusten määrittämiseksi.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1255/2011, annettu 30 päivänä marraskuuta 2011, yhdennetyn meripo
litiikan edelleenkehittämistä koskevasta tukiohjelmasta (EUVL L 321, 5.12.2011, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitys
rahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri-
ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, kohee
siorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0320:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:321:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0320:FI:PDF
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Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 13 päivänä heinäkuuta 2011 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisestä kalastus
politiikasta (KOM(2011) 425 lopullinen).

Komission 2 päivänä joulukuuta 2011 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan meri- ja kala
talousrahastosta (KOM(2011) 804 lopullinen) ja erityisesti sen 5 artiklan b alakohta.

11 06 62  Yhteisen kalastuspolitiikan ja yhdennetyn meripolitiikan liitännäistoimenpiteet

11 06 62 01  Tieteellinen neuvonta ja tietämys

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

14 349 220 21 639 419 51 950 000 39 417 555 50 245 824,62 37 137 672,25

Selvitysosa

Entiset momentit 11 07 01 ja 11 07 02

Määräraha kattaa seuraaviin liittyvät menot:

— unionin rahoitusosuus jäsenvaltioille vuonna 2013 tai sitä ennen käynnistettyjen monivuotisten kansallisten ohjelmien puit
teissa tapahtuvasta tietojen keruusta, hallinnasta ja käytöstä aiheutuviin menoihin, 

— rahoitus komission tarvittaessa yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa toteuttamiin sellaisiin tutkimuksiin ja pilottihankkei
siin, vaihtoehtoiset kestävät kalastusmenetelmät mukaan luettuina, jotka ovat tarpeen yhteisen kalastuspolitiikan täytän
töön panemiseksi ja kehittämiseksi, 

— tieteellisten elinten, kalakantojen arvioinnista huolehtivat kansainväliset neuvoa-antavat elimet mukaan luettuina, riippu
mattomien asiantuntijoiden ja tutkimuslaitosten laatimat tieteelliset lausunnot ja niiden tarjoama tieteellinen neuvonta, 

— tiedonkeruuta, hallintaa ja käyttöä koskeviin palveluihin liittyvät komission menot, jotka aiheutuvat kalastusalan asiantun
tijoiden kokousten järjestämisestä ja hallinnosta, kalastusalan tieteelliseen ja tekniseen asiantuntemukseen liittyvien vuo
tuisten työohjelmien hallinnoinnista, tietojen toimittamista koskevien pyyntöjen ja tietokokonaisuuksien käsittelystä sekä 
tieteellisten lausuntojen tai tieteellisen neuvonnan tarjontaan tähtäävistä valmistelevista töistä, 

— jäsenvaltioiden väliset yhteistyötoimet tiedonkeruun alalla, mukaan lukien sellaisten alueellisten tietokantojen perustami
nen ja ylläpito tietojen säilyttämistä, hallintaa ja käyttöä varten, joista on hyötyä alueellisessa yhteistyössä ja jotka paran
tavat tiedonkeruuta ja hallintaa, sekä kalastuksenhoitoa tukeva tieteellinen asiantuntemus; 

— tutkimuskeskuksen tai unionin jonkin muun neuvoa-antavan elimen kanssa tehtäviin hallinnollisiin järjestelyihin liittyvät 
menot, jotka aiheutuvat tieteellis-teknis-taloudellisen kalastuskomitean (STECF) sihteeristön toiminnasta sekä kalavarojen 
tilanteen arviointia koskevien tietojen esikäsittelystä ja valmistelusta, 

— STECF:n jäsenille ja/tai STEFC:n kutsumille asiantuntijoille maksettavat korvaukset näiden osallistumisesta työryhmiin ja 
kokouksiin sekä niissä tehdystä työstä, 

— riippumattomille asiantuntijoille maksettavat korvaukset komissiolle toimitetuista tieteellisistä lausunnoista tai hallintovir
kamiehille taikka sidosryhmille annetusta tieteellisten lausuntojen tulkintaa koskevasta koulutuksesta.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY)  N:o  1543/2000, annettu 29  päivänä  kesäkuuta 2000, yhteisön puitteista yhteisen kalastuspolitiikan 
toteuttamista varten tarvittavien tietojen keruulle ja hallinnalle (EYVL L 176, 15.7.2000, s. 1).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:176:0001:0001:FI:PDF
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Neuvoston asetus (EY)  N:o  2371/2002, annettu 20  päivänä  joulukuuta 2002, elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja 
kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa (EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59).

Neuvoston asetus (EY) N:o 861/2006, annettu 22 päivänä toukokuuta 2006, yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanoa ja kan
sainvälisen merioikeuden alaa koskevista unionin rahoitustoimenpiteistä (EUVL L 160, 14.6.2006, s. 1).

Neuvoston asetus (EY) N:o 199/2008, annettu 25 päivänä helmikuuta 2008, kalatalousalan tietojen keruuta, hallintaa ja käyt
töä koskevista yhteisön puitteista sekä yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevien tieteellisten lausuntojen tukemisesta (EUVL L 60, 
5.3.2008, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitys
rahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri-
ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, kohee
siorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320).

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission päätös 2005/629/EY, tehty 26  päivänä  elokuuta 2005, tieteellis-teknis-taloudellisen kalastuskomitean perustami
sesta (EUVL L 225, 31.8.2005, s. 18).

Komission asetus (EY) N:o 665/2008, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2008, kalatalousalan tietojen keruuta, hallintaa ja käyttöä 
koskevista yhteisön puitteista sekä yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevien tieteellisten lausuntojen tukemisesta annetun neuvos
ton asetuksen (EY) N:o 199/2008 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 186, 15.7.2008, s. 3).

Komission asetus (EY) N:o 1078/2008, annettu 3 päivänä marraskuuta 2008, neuvoston asetuksen (EY) N:o 861/2006 täytän
töönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kalastusta koskevien perustietojen keruusta ja hallinnasta jäsenvaltioille 
aiheutuvien menojen osalta (EUVL L 295, 4.11.2008, s. 24).

Komission 13 päivänä heinäkuuta 2011 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisestä kalastus
politiikasta (KOM(2011) 425 lopullinen).

Komission 2 päivänä joulukuuta 2011 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan meri- ja kala
talousrahastosta (KOM(2011) 804 lopullinen) ja erityisesti sen 84 artiklan a alakohta.

11 06 62 02  Täytäntöönpano ja valvonta

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

24 694 000 25 663 476 49 680 000 25 489 292 51 896 472,71 25 875 929,43

Selvitysosa

Entiset momentit 11 08 01 ja 11 08 02

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaiset vuonna 2013 tai sitä ennen aloitettujen toimien maksut, jotka liittyvät jäsenvalti
oille yhteisen kalastuspolitiikan seuranta- ja valvontajärjestelmien täytäntöönpanosta aiheutuneisiin seuraaviin menoihin:

— hallintoelinten tai yksityissektorin toteuttamiin valvontatoimiin liittyvät investoinnit, muun muassa uuden valvontatekno
logian, kuten alusten paikantamisjärjestelmiin (VDS) liittyvien sähköisten kirjaamismenetelmien (ERS), alusten satelliitti
seurantajärjestelmien (VMS) ja alusten automaattisten tunnistusjärjestelmien (AIS) käyttöön ottaminen sekä 
valvontaresurssien hankkiminen ja ajanmukaistaminen,

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:358:0059:0059:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:160:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:060:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:060:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0320:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:225:0018:0018:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:186:0003:0003:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:295:0024:0024:FI:PDF


KOMISSIO
OSASTO 11 — MERI- JA KALASTUSASIAT

LUKU 11 06 — EUROOPAN MERI- JA KALATALOUSRAHASTO (EMKR) (jatkoa)

11 06 62 (jatkoa)

11 06 62 02 (jatkoa)

20.2.2014 FI Euroopan unionin virallinen lehti II/533

— kalastusalan seuranta-, valvonta- ja tarkkailutehtävistä vastaavien virkamiesten koulutus- ja vaihto-ohjelmat, 

— tarkastusjärjestelmiä ja tarkkailijoita koskevien pilottihankkeiden toteuttaminen, 

— kustannus-hyötyanalyysi, seuranta-, valvonta- ja tarkkailutoimia hoitaville toimivaltaisille viranomaisille aiheutuneiden 
menojen ja tarkastusten arviointi, 

— aloitteet, seminaarit ja tiedotusvälineiden käyttö mukaan luettuina, joilla pyritään lisäämään kalastajien ja muiden toimi
joiden, kuten tarkastajien, virallisten syyttäjien ja tuomareiden sekä suuren yleisön tietoisuutta vastuuttoman ja laittoman 
kalastuksen torjumisen ja yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattamisen tärkeydestä, 

— jäljitettävyyden mahdollistavien järjestelmien ja menettelyiden sekä konetehoa seuraamalla tapahtuvaa laivastokapasiteetin 
valvontaa koskevien välineiden käyttöönotto, 

— pilottihankkeet, kuten kameravalvonta.

Määräraha kattaa myös toimintamenot, jotka liittyvät komission toteuttamaan yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanon val
vontaan ja arviointiin, erityisesti varmistuksiin, tarkastuksiin ja tarkastusmatkoihin, komission virkamiesten tarvitsemiin laittei
siin ja koulutukseen, kokousten järjestämiseen tai niihin osallistumiseen, selvityksiin, tietotekniikkaan sekä komission 
toteuttamaan tarkastusvälineiden vuokraamiseen tai ostamiseen asetuksen (EY) N:o 1224/2009 X osaston mukaisesti.

Se kattaa myös samaan maantieteelliseen alueeseen kuuluvien jäsenvaltioiden yhteishankinnat, joiden kohteena ovat valvonta-
alukset, lentokoneet ja helikopterit, edellyttäen että niitä käytetään vähintään 60-prosenttisesti kalastuksen valvontaan.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY)  N:o  2371/2002, annettu 20  päivänä  joulukuuta 2002, elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja 
kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa (EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59).

Neuvoston asetus (EY) N:o 861/2006, annettu 22 päivänä toukokuuta 2006, yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanoa ja kan
sainvälisen merioikeuden alaa koskevista unionin rahoitustoimenpiteistä (EUVL L 160, 14.6.2006, s. 1).

Neuvoston asetus (EY) N:o 1005/2008, annettu 29 päivänä syyskuuta 2008, laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän 
kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskevasta yhteisön järjestelmästä (EUVL L 286, 29.10.2008, s. 1).

Neuvoston asetus (EY) N:o 1224/2009, annettu 20 päivänä marraskuuta 2009, yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoi
tuksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen (EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitys
rahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri-
ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, kohee
siorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320).

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission asetus (EY) N:o 391/2007, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2007, neuvoston asetuksen (EY) N:o 861/2006 täytän
töönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä jäsenvaltioille yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavien seuranta- ja val
vontajärjestelmien toteutuksesta aiheutuvien menojen osalta (EUVL L 97, 12.4.2007, s. 30).
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Komission täytäntöönpanoasetus (EU)  N:o  404/2011, annettu 8  päivänä  huhtikuuta 2011, yhteisön valvontajärjestelmästä, 
jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, annetun neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1224/2009 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 112, 30.4.2011, s. 1).

Komission 13 päivänä heinäkuuta 2011 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisestä kalastus
politiikasta (KOM(2011) 425 lopullinen).

Komission 2 päivänä joulukuuta 2011 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan meri- ja kala
talousrahastosta (KOM(2011) 804 lopullinen) ja erityisesti sen 84 artiklan b alakohta.

11 06 62 03  Kansainvälisille järjestöille maksettavat vapaaehtoiset rahoitusosuudet

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

9 490 000 5 675 090 4 500 000 3 953 676 5 337 713,42 3 649 757,—

Selvitysosa

Entinen momentti 11 03 03

Määräraha on tarkoitettu kattamaan unionin kansainvälisille kalastuksen ja merioikeuden alalla toimiville järjestöille maksamat 
vapaaehtoiset rahoitusosuudet. Määrärahasta voidaan rahoittaa erityisesti

— kestävää kalastusta koskevien uusien sopimusten valmistelutoimet, 

— rahoitusosuudet sekä osallistumismaksut sellaisista kansainvälisten kalastusalan järjestöjen kokouksista, joissa unioni on 
tarkkailijana (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 217 artikla); tällaisia järjestöjä ovat kansainvälinen valaan
pyyntikomissio (IWC) sekä taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD), 

— joidenkin alueellisten hankkeiden seurannan ja toteuttamisen tuki, erityisesti osallistumalla erityisiin yhteisiin kansainväli
siin valvonta- ja tarkastustoimiin. Määräraha on lisäksi tarkoitettu kattamaan Länsi-Afrikan ja Länsi-Tyynenmeren tarkkai
luohjelmat, joista tullaan neuvottelemaan, 

— unionin edun mukaisten uusien kansainvälisten kalastusalan järjestöjen perustamisvalmisteluihin liittyvät rahoitusosuudet, 

— osallistuminen unionin edun mukaisen kansainvälisten kalastusalan järjestöjen tieteellisen toiminnan rahoitukseen, 

— rahoitusosuudet mihin tahansa toimintaan (sopimuspuolten työkokoukset sekä epäviralliset tai ylimääräiset kokoukset 
mukaan luettuina), joka tukee unionin etuja kansainvälisissä järjestöissä ja lujittaa yhteistyötä sen kumppaneiden kanssa 
näissä järjestöissä. EMKR:n tuella katetaan tähän liittyvät kolmansien maiden edustajien osallistumisesta kansainvälisillä foo
rumeilla ja kansainvälisissä järjestöissä järjestettäviin neuvotteluihin ja kokouksiin aiheutuvat kustannukset silloin, kun täl
laisten edustajien läsnäolo on unionin edun vuoksi tarpeen, 

— tuet alueellisille elimille, joiden toimintaan rannikkovaltiot osallistuvat asianomaisella osa-alueella.

Oikeusperusta

Komission institutionaalisista oikeuksista johtuvat tehtävät, sellaisina kuin niistä säädetään unionin yleiseen talousarvioon sovel
lettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 25  päivänä  lokakuuta 
2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom)  N:o  966/2012 (EUVL  L  298, 26.10.2012, s.  1) 
54 artiklan 2 kohdan d alakohdassa.

Neuvoston asetus (EY) N:o 861/2006, annettu 22 päivänä toukokuuta 2006, yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanoa ja kan
sainvälisen merioikeuden alaa koskevista unionin rahoitustoimenpiteistä (EUVL L 160, 14.6.2006, s. 1).
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Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitys
rahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri-
ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, kohee
siorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320).

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 13 päivänä heinäkuuta 2011 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisestä kalastus
politiikasta (KOM(2011) 425 lopullinen).

Komission 2 päivänä joulukuuta 2011 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan meri- ja kala
talousrahastosta (KOM(2011) 804 lopullinen) ja erityisesti sen 84 artiklan c alakohta.

11 06 62 04  Hallinto ja viestintä

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

6 809 400 4 857 767 5 390 000 4 820 520 4 418 577,04 4 659 009,88

Selvitysosa

Entinen momentti 11 04 01

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kalastusteollisuuden sekä yhteisen kalastuspolitiikan ja yhdennetyn meripolitiikan vaiku
tuspiiriin kuuluvien eri toimijoiden kanssa käytävän vuoropuhelun vahvistamista koskevan toimintasuunnitelman osana toteu
tettavat seuraavat toimet:

— tuet (alueellisille) neuvoa-antaville toimikunnille (yhteisen kalastuspolitiikan uudistuksen jälkeen nykyiset alueelliset neuvoa-
antavat toimikunnat muuttuvat neuvoa-antaviksi toimikunniksi ja uusia perustetaan) niiden toimintakustannusten ja koko
uksien tulkkaus- ja käännöskustannusten kattamiseksi, 

— yhteistä kalastuspolitiikkaa ja yhdennettyä meripolitiikkaa koskevien selvitysten ja asiakirjojen laatiminen kalastusalan ja 
sen eri toimijoiden tarpeisiin.

Komissio jatkaa neuvoa-antavien toimikuntien toiminnan tukemista niille myönnettävällä rahoituksella. Se osallistuu tarvitta
essa kokouksiin ja tarkastelee toimikuntien antamia suosituksia ottaakseen ne tarpeen vaatiessa huomioon lainsäädännön val
mistelussa. Kuulemalla sidosryhmiä (alueellisissa) neuvoa-antavissa toimikunnissa parannetaan kalatalousalan ammattilaisten ja 
muiden eturyhmien osallistumista yhteisen kalastuspolitiikan päätöksentekoprosessiin ja varmistetaan, että alueelliset erityis
piirteet otetaan entistä enemmän huomioon.

Osa määrärahasta on tarkoitettu yhteistä kalastuspolitiikkaa ja yhdennettyä meripolitiikkaa koskeviin tiedotus- ja viestintätoi
miin sekä asianomaisille osapuolille tarkoitettuihin viestintätoimiin. Yhteiseen kalastuspolitiikkaan ja yhdennettyyn meripoli
tiikkaan liittyvistä asioista pyritään tiedottamaan edelleenkin uusien jäsenvaltioiden ja unioniin tulevan laajentumisen yhteydessä 
liittyvien maiden sidosryhmille ja erityisalan joukkoviestimille.

Mahdolliset tulot voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY)  N:o  2371/2002, annettu 20  päivänä  joulukuuta 2002, elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja 
kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa (EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59).

Neuvoston päätös 2004/585/EY, tehty 19 päivänä heinäkuuta 2004, alueellisten neuvoa-antavien toimikuntien perustamisesta 
yhteisen kalastuspolitiikan alalla (EUVL L 256, 3.8.2004, s. 17).
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Neuvoston asetus (EY) N:o 861/2006, annettu 22 päivänä toukokuuta 2006, yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanoa ja kan
sainvälisen merioikeuden alaa koskevista unionin rahoitustoimenpiteistä (EUVL L 160, 14.6.2006, s. 1).

Komission institutionaalisista oikeuksista johtuvat tehtävät, sellaisina kuin niistä säädetään unionin yleiseen talousarvioon sovel
lettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 25  päivänä  lokakuuta 
2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom)  N:o  966/2012 (EUVL  L  298, 26.10.2012, s.  1) 
54 artiklan 2 kohdan d alakohdassa.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitys
rahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri-
ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, kohee
siorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320).

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 13 päivänä heinäkuuta 2011 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisestä kalastus
politiikasta (KOM(2011) 425 lopullinen).

Komission 2 päivänä joulukuuta 2011 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan meri- ja kala
talousrahastosta (KOM(2011) 804 lopullinen) ja erityisesti sen 84 artiklan d ja f alakohta.

11 06 62 05  Markkinatietous

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

4 745 000 1 901 598

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kalastus- ja vesiviljelytuotteita koskevan markkinatietouden kehittämistä ja levittämistä kos
kevien toimien menot. Erityistoimiin kuuluvat muun muassa seuraavat:

— markkinoiden seurantakeskuksen täysipainoinen toiminta, 

— unionin kalastus- ja vesiviljelytuotemarkkinoiden koko toimitusketjua koskevan taloudellisen tiedon ja tietämyksen kerää
minen, analysoiminen ja jakaminen kansainvälinen konteksti huomioon ottaen, 

— unionin kalastus- ja vesiviljelytuotteiden hintojen säännöllinen seuranta koko toimitusketjussa ja markkinoiden kehitys
suuntia koskevien analyysien laatiminen, 

— tapauskohtaisten markkinatutkimusten tuottaminen ja hinnanmuodostusselvityksiä varten tarvittavan menetelmän käyt
töön asettaminen, 

— unionin lainsäädännön nojalla kerätyn, käytettävissä olevan kalastus- ja vesiviljelytuotteita koskevan tiedon saannin 
helpottaminen, 

— markkinatietojen saattaminen sidosryhmien käytettäväksi tarkoituksenmukaisella tasolla.
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Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitys
rahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri-
ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, kohee
siorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320).

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 13 päivänä heinäkuuta 2011 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kalastus- ja vesivilje
lytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä (KOM(2011) 416 lopullinen).

Komission 13 päivänä heinäkuuta 2011 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisestä kalastus
politiikasta (KOM(2011) 425 lopullinen).

Komission 2 päivänä joulukuuta 2011 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan meri- ja kala
talousrahastosta (KOM(2011) 804 lopullinen).

11 06 63  Euroopan meri- ja kalatalousrahasto – Tekninen apu

11 06 63 01  Euroopan meri- ja kalatalousrahasto – Operatiivinen tekninen apu

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

3 834 475 1 982 985

Selvitysosa

Uusi momentti

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan meri- ja kalatalousrahaston teknisen avun toimet, joista säädetään ehdotuksen 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta (KOM(2011)  804 lopullinen) 
91 artiklassa.

Tekninen apu kattaa valmistelu-, seuranta-, tarkastus-, arviointi-, valvonta- ja hallinnointitoimet, joita tarvitaan Euroopan meri-
ja kalatalousrahaston toteuttamiseksi.

Määrärahasta voidaan rahoittaa erityisesti

— selvitykset, arvioinnit ja asiantuntijaraportit, 

— toimet tietojen levittämiseksi, verkottumisen tukemiseksi, viestintätoimien toteuttamiseksi, tietoisuuden lisäämiseksi sekä 
yhteistyön ja kokemusten vaihdon edistämiseksi, myös kolmansien maiden kanssa, 

— hallinnoinnissa, seurannassa, tarkastuksessa, valvonnassa ja arvioinnissa käytettävien tietokonejärjestelmien käyttöönotto, 
toiminta ja keskinäiset yhteydet, 

— toimet arviointimenetelmien ja arviointikäytänteitä koskevan tiedonvaihdon parantamiseksi, 

— tarkastuksiin liittyvät toimet, 

— rannikkokalastusalueiden kestävään kehittämiseen osallistuvien toimijoiden ylikansallisten ja unionin laajuisten verkkojen 
perustaminen.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0320:FI:PDF
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Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitys
rahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri-
ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, kohee
siorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320).

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 13 päivänä heinäkuuta 2011 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisestä kalastus
politiikasta (KOM(2011) 425 lopullinen).

Komission 2 päivänä joulukuuta 2011 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan meri- ja kala
talousrahastosta (KOM(2011) 804 lopullinen).

11 06 63 02  Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (ESR) – Komission jäsenvaltion pyynnöstä hallinnoima operatiivinen tekninen apu

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m.

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Tästä alamomentista on tarkoitus kattaa osa tekniseen apuun tarkoitetusta jäsenvaltiokohtaisesta määrärahasta, joka on siirretty 
komission aloitteesta annettavaan tekniseen apuun tilapäisistä talousarviovaikeuksista kärsivän jäsenvaltion pyynnöstä. Asia
kirjassa COM(2013) 246 final esitettyyn asetusehdotukseen ehdotetun 22  a artiklan mukaisesti on tarkoitus kattaa toimenpi
teet, joilla tunnistetaan, priorisoidaan ja toteutetaan rakenteellisia ja hallinnollisia uudistuksia vastauksena kyseisen jäsenvaltion 
taloudellisiin ja sosiaalisiin haasteisiin.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitys
rahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri-
ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, kohee
siorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320).

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 13 päivänä heinäkuuta 2011 esittämä ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisestä kalastus
politiikasta (KOM(2011) 425 lopullinen).

Komission 2 päivänä joulukuuta 2011 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan meri- ja kala
talousrahastosta (KOM(2011) 804 lopullinen).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0320:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0320:FI:PDF
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11 06 64  Euroopan kalastuksenvalvontavirasto

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

8 716 900 8 716 900 8 933 900 8 933 900 9 216 900,— 10 216 900,—

Selvitysosa

Entiset alamomentit 11 08 05 01 ja 11 08 05 02

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston henkilöstö- ja hallintomenot (osastot 1 ja 2) sekä työohjelmaan liittyvät toimin
tamenot (osasto 3).

Viraston on ilmoitettava budjettivallan käyttäjälle toiminta- ja hallintomenojen välisistä määrärahasiirroista.

Komission asetuksen (EY, Euratom)  N:o  2343/2002  16  artiklan mukaisesti palautetut määrät ovat (varainhoitoasetuksen 
21  artiklan  3  kohdan c alakohdan  mukaisia) käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, jotka otetaan yleisen tulotaulukon 
alamomentille 6 6 0 0.

Viraston henkilöstötaulukko sisältyy tämän pääluokan liitteeseen ”Henkilöstö”.

Unionin rahoitusosuus vuodeksi 2014 on yhteensä 9 217 150 euroa. Talousarvioon otettuun 8 716 900 euron määrään lisä
tään ylijäämän palautuksesta saatava 500 250 euron määrä.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 768/2005, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2005, yhteisön kalastuksenvalvontaviraston perustami
sesta ja yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä annetun asetuksen (ETY) N:o 2847/93 muuttami
sesta (EUVL L 128, 21.5.2005, s. 1).

Neuvoston asetus (EY) N:o 1005/2008, annettu 29 päivänä syyskuuta 2008, laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän 
kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskevasta yhteisön järjestelmästä (EUVL L 286, 29.10.2008, s. 1).

Neuvoston asetus (EY) N:o 1224/2009, annettu 20 päivänä marraskuuta 2009, yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoi
tuksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen (EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1).

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission päätös 2009/988/EU, annettu 18 päivänä joulukuuta 2009, yhteisön kalastuksenvalvontaviraston nimeämisestä hoi
tamaan tiettyjä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2008 mukaisia tehtäviä (EUVL L 338, 19.12.2009, s. 104).

11 06 77  Pilottihankkeet ja valmistelutoimet

11 06 77 01  Valmistelutoimi – Kalatalouden markkinoiden hintojen seurantakeskus

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. — 550 000 0,— 2 245 289,90

Selvitysosa

Entinen alamomentti 11 02 01 03

Määräraha on tarkoitettu kattamaan edellisiltä vuosilta valmistelutoimen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:128:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:286:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:343:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:338:0104:0104:FI:PDF
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Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

11 06 77 02  Pilottihanke – Kalastusalan yhteisen hallinnan ja kalastuksen kestävän hoidon välineet: tutkijoiden ja sidosryhmien välisen tut
kimusyhteistyön edistäminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 450 000 — 750 000 1 500 000,— 0,—

Selvitysosa

Entinen momentti 11 07 03

Määräraha on tarkoitettu kattamaan edellisiltä vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

11 06 77 03  Valmistelutoimi – Meripolitiikka

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— — — 345 000 0,— 2 126 222,78

Selvitysosa

Entinen momentti 11 09 01

Määräraha on tarkoitettu kattamaan edellisiltä vuosilta valmistelutoimen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdan b alakohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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11 06 77 04  Pilottihanke – Meripolitiikan verkostoituminen ja parhaat käytännöt

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— — — — 0,— 399 995,45

Selvitysosa

Entinen momentti 11 09 02

Määräraha on tarkoitettu kattamaan edellisiltä vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

11 06 77 05  Pilottihanke – Yhteisen välineen perustaminen kalastus- ja vesiviljelytuotteiden kauppanimiä varten

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 200 000 400 000 200 000

Selvitysosa

Entinen alamomentti 11 02 01 04

Määräraha on tarkoitettu kattamaan edellisiltä vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Kauppanimet kuuluvat kunkin jäsenvaltion kansallisten viranomaisten toimialaan. Sen vuoksi olisi perustettava yhteinen väline, 
joka antaisi eurooppalaisille kuluttajille takeet siitä, että nimet ovat selkeitä ja johdonmukaisia, ja joka helpottaisi annettujen tie
tojen tarkastamista.

Pilottihankkeen tavoitteena on perustaa

— tietokanta, joka sisältää kaikki kauppanimiin liittyvät tiedot (FAO:n nimikkeistön koodit, yhdistetyt nimikkeistöt, tullini
mikkeistöt, terveysnimikkeistöt, INN-nimet, FishBase-tietojärjestelmän mukaiset lajien tieteelliset nimet, lajien nimet jäsen
valtioiden virallisilla kielillä ja mahdollisesti hyväksytyt alueelliset ja paikalliset nimet), 

— asiantuntijajärjestelmä eri nimien ja nimikkeistöjen johdonmukaisuuden analysoimiseksi, 

— asialle omistettu internetsivusto.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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11 06 77 06  Pilottihanke – Meren suojelijat

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

600 000 900 000 1 200 000 600 000

Selvitysosa

Entinen momentti 11 09 06

Määräraha on tarkoitettu kattamaan edellisiltä vuosilta valmistelutoimen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi seuraaviin tarkoituksiin:

— arvioidaan, onko mahdollista hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla unionin kalastuslaivastosta poistettavia aktiivisia 
kalastusaluksia ja kalastajien kokemusta ja käytännön taitotietoa siten, että siitä koituisi hyötyä itse kalastajille ja koko 
yhteiskunnalle, 

— testataan aitoja olosuhteita läheisesti vastaavissa olosuhteissa, olisiko teknisesti ja taloudellisesti toteutuskelpoista uudel
leensuunnata kalastuksesta merenkulkuun sellaiset miehistön jäsenet, jotka eivät enää saa elinkeinoaan kalastuksesta ja joilla 
on merenkulusta kokemusta ja tietoa, joka olisi vaarassa joutua hukkaan, mikäli vaihtoehtoinen elinkeinonlähde etsittäi
siin maalla toteutettavasta toiminnasta, 

— testataan aitoja olosuhteita läheisesti vastaavissa olosuhteissa, olisiko toteutuskelpoista ryhtyä käyttämään kalastusaluksia 
muihin kuin kalastusta koskevaan ympäristö- ja merenkulkutoimintaan, erityisesti roskien keräämiseen merestä, 

— selvitetään aitoja olosuhteita läheisesti vastaavissa olosuhteissa toimintakustannukset, joita edellä mainituissa olosuhteissa 
toimivasta aluksesta aiheutuisi, ja mahdolliset rahoituslähteet, tällaisella rahoituksella olisi kuitenkin tuettava ainoastaan pit
källä aikavälillä omavaraisten toimien käynnistämistä, 

— selvitetään kalastajien tarvitsema koulutus, jotta he kykenevät suoriutumaan uusista tehtävistään ja aikaansaamaan hyö
dyllisiä tuloksia, 

— tuetaan kalastuskapasiteetin vähentämistä yhteisen kalastuspolitiikan uudistustavoitteiden mukaisesti tarjoamalla myöntei
siä kannustimia alalta lähteville alusten omistajille ja kalastajille ja kannustamalla heitä löytämään tai kehittämään vaihto
ehtoisia meri- ja/tai rannikkoalueiden elinkeinoja, 

— rohkaistaan alalle jääviä kalastajia ryhtymään kalastusta täydentäviin toimiin, 

— selvitetään tarvittavat hallinnolliset ja oikeudelliset kehykset, jotta ”meren suojelijat” -toiminnassa voidaan tehdä yhteis
työtä ja koordinoida toimet asiaankuuluvien viranomaisten ja/tai hallintoelinten kanssa, 

— testataan aitoja olosuhteita läheisesti vastaavissa olosuhteissa ”meren suojelijat” -suunnitelman täytäntöönpano seuraavan 
ohjelmakauden aikana.

Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF


KOMISSIO
OSASTO 11 — MERI- JA KALASTUSASIAT

LUKU 11 06 — EUROOPAN MERI- JA KALATALOUSRAHASTO (EMKR) (jatkoa)

11 06 77 (jatkoa)

20.2.2014 FI Euroopan unionin virallinen lehti II/543

11 06 77 07  Pilottihanke – Kansallisessa ja kansainvälisessä ympäristö- tai kalastuslainsäädännössä vahvistettujen tai vahvisteilla olevien suo
jeltujen merialueiden verkoston toiminnan käynnistäminen, jotta tehostettaisiin Välimerellä harjoitettavan unionin kalatalou
den tuotantomahdollisuuksia kestävän enimmäistuoton ja kalastuksenhoitoon sovellettavan ekosysteemiin perustuvan 
lähestymistavan mukaisesti

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

2 000 000 1 000 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kansallisessa ja kansainvälisessä ympäristö- ja/tai kalastuslainsäädännössä suojeltujen meri
alueiden verkoston toiminnan käynnistäminen.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

11 06 77 08  Pilottihanke – Pienimuotoisen kalastuksen tukitoimenpiteet

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

1 500 000 750 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pienimuotoisen kalastuksen tukitoimenpiteet, joilla tuetaan toiminnan koordinointia ja 
varojen kanavoimista muista välineistä, tavoitteena ratkaista kalastusalan tämän osa-alueen erityisongelmia.

Pilottihanke kattaa seuraavat toimet:

— EU:n pienimuotoisen kalastuksen analysointi; 

— alan käytettävissä olevien EU:n rahoitusvälineiden ja rahoituslähteiden selvittäminen; 

— käytettävissä olevien välineiden, toimien, toimenpiteiden ja rahoituksen käyttötarkoitusten selvittäminen pienimuotoisen 
kalastuksen alalla; 

— sen analysointi, missä määrin olemassa olevat välineet voivat kattaa pienimuotoisen kalastuksen tarpeet, ja tämän analyy
sin perusteella mahdollisesti esitettävät tarvittavat mukautukset; 

— pienimuotoiseen kalastukseen liittyville kalastajaryhmille, ammattijärjestöille ja kansalaisjärjestöille annettava tuki, joka liit
tyy niiden koordinointiin, valmisteluun ja osallistumiseen neuvoa-antaviin toimikuntiin.

Tarkoituksena on luoda perusteet pienimuotoista rannikkokalastusta ja muuta pienimuotoista kalastusta koskevalle EU:n tukioh
jelmalle, jolla tuetaan toiminnan koordinointia ja varojen kanavoimista muista välineistä, tavoitteena ratkaista kalastusalan 
tämän osa-alueen erityisongelmia.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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Yhteenveto määrärahoista (2014 ja 2013) sekä toteutuksesta (2012)

Osasto
Luku Nimike

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitou-
mukset Maksut Maksusitou-

mukset Maksut Maksusitou-
mukset Maksut

12 01 SISÄMARKKINOIDEN JA PALVE
LUJEN TOIMINTALOHKON HAL
LINTOMENOT 63 524 258 63 524 258 63 059 472 63 059 472 59 444 426,04 59 444 426,04

12 02 SISÄMARKKINAPOLITIIKKA JA 
PALVELUJEN VAPAA LIIKKUVUUS 14 620 000 13 875 000 11 850 000 10 751 351 11 815 991,62 12 287 792,06

Varaukset (40 02 41) 1 500 000 1 500 000

14 620 000 13 875 000 13 350 000 12 251 351 11 815 991,62 12 287 792,06

12 03 RAHOITUSPALVELUT JA PÄÄ
OMAMARKKINAT 38 756 720 39 727 720 28 404 000 28 127 371 29 131 000,— 27 474 506,—

Varaukset (40 02 41) 1 500 000 1 500 000

38 756 720 39 727 720 29 904 000 29 627 371 29 131 000,— 27 474 506,—

Osasto 12 – Yhteensä 116 900 978 117 126 978 103 313 472 101 938 194 100 391 417,66 99 206 724,10

Varaukset (40 02 41) 3 000 000 3 000 000

116 900 978 117 126 978 106 313 472 104 938 194 100 391 417,66 99 206 724,10
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LUKU  12 01  — SISÄMARKKINOIDEN JA PALVELUJEN TOIMINTALOHKON HALLINTOMENOT

Momenttien 1, 2, 3 ja 5 yksityiskohtaiset tiedot esitetään luvussa XX 01

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
2012/2014

12 01 SISÄMARKKINOIDEN JA PALVE
LUJEN TOIMINTALOHKON 
HALLINTOMENOT

12 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaisiin 
toimihenkilöihin liittyvät menot 
sisämarkkinoiden ja palvelujen 
toimintalohkossa 5.2 50 860 792 49 947 722 46 834 072,34 92,08

12 01 02 Ulkopuolinen henkilöstö ja muut 
hallintomenot sisämarkkinoiden 
ja palvelujen toimintalohkossa

12 01 02 01 Ulkopuolinen henkilöstö 5.2 6 244 055 6 424 960 6 065 048,85 97,13

12 01 02 11 Muut hallintomenot 5.2 3 127 250 3 525 911 3 108 201,49 99,39

Momentti 12 01 02 – Välisumma 9 371 305 9 950 871 9 173 250,34 97,89

12 01 03 Tieto- ja 
viestintätekniikkalaitteisiin ja 
-palveluihin liittyvät menot 
sisämarkkinoiden ja palvelujen 
toimintalohkossa 5.2 3 292 161 3 160 879 3 437 103,36 104,40

Luku 12 01 – Yhteensä 63 524 258 63 059 472 59 444 426,04 93,58

12 01 01  Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot sisämarkkinoiden ja palvelujen toimintalohkossa

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

50 860 792 49 947 722 46 834 072,34

12 01 02  Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot sisämarkkinoiden ja palvelujen toimintalohkossa

12 01 02 01  Ulkopuolinen henkilöstö

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

6 244 055 6 424 960 6 065 048,85
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12 01 02 11  Muut hallintomenot

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

3 127 250 3 525 911 3 108 201,49

12 01 03  Tieto- ja viestintätekniikkalaitteisiin ja -palveluihin liittyvät menot sisämarkkinoiden ja palvelujen toimintalohkossa

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

3 292 161 3 160 879 3 437 103,36
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LUKU  12 02  — SISÄMARKKINAPOLITIIKKA JA PALVELUJEN VAPAA LIIKKUVUUS

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012
%

Maksut
2012/2014Maksusitou

mukset Maksut Maksusitou
mukset Maksut Maksusitou

mukset Maksut

12 02 SISÄMARKKINAPOLITIIKKA JA 
PALVELUJEN VAPAA LIIKKU
VUUS

12 02 01 Sisämarkkinoiden toteuttaminen 
ja kehittäminen 1.1 7 670 000 7 800 000 6 300 000 7 107 353 8 654 977,31 9 395 761,60 120,46

Varaukset (40 02 41) 1 500 000 1 500 000

7 670 000 7 800 000 7 800 000 8 607 353 8 654 977,31 9 395 761,60

12 02 02 Sisämarkkinoiden hallintoväli
neet 1.1 4 000 000 3 250 000 2 350 000 938 998 786 101,02 747 418,17 23,—

12 02 77 Pilottihankkeet ja valmistelutoi
met

12 02 77 01 Pilottihanke – Sisämarkkinafoo
rumi 1.1 p.m. p.m. — 855 000 1 124 913,29 1 207 112,29 —

12 02 77 02 Pilottihanke – Loppukäyttäjien ja 
toimialan ulkopuolisten sidosryh
mien valmiuksien lisääminen 
rahoituspalveluja koskevassa 
unionin päätöksenteossa 1.1 p.m. 500 000 1 500 000 1 000 000 1 250 000,— 937 500,— 187,50

12 02 77 03 Valmistelutoimi – Sisämarkkina
foorumi 1.1 1 200 000 1 200 000 1 200 000 600 000 —

12 02 77 04 Pilottihanke – Työntekijäomistuk
sen ja työntekijöiden osallistumi
sen edistäminen 1.1 p.m. 250 000 500 000 250 000 —

12 02 77 05 Valmistelutoimi – Loppukäyttä
jien ja toimialan ulkopuolisten 
sidosryhmien valmiuksien lisää
minen rahoituspalveluja koske
vassa unionin päätöksenteossa 1.1 1 750 000 875 000 —

Momentti 12 02 77 – Välisumma 2 950 000 2 825 000 3 200 000 2 705 000 2 374 913,29 2 144 612,29 75,92

Luku 12 02 – Yhteensä 14 620 000 13 875 000 11 850 000 10 751 351 11 815 991,62 12 287 792,06 88,56

Varaukset (40 02 41) 1 500 000 1 500 000

14 620 000 13 875 000 13 350 000 12 251 351 11 815 991,62 12 287 792,06
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12 02 01  Sisämarkkinoiden toteuttaminen ja kehittäminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitou
mukset Maksut Maksusitou

mukset Maksut Maksusitou
mukset Maksut

12 02 01 7 670 000 7 800 000 6 300 000 7 107 353 8 654 977,31 9 395 761,60

Varaukset (40 02 41) 1 500 000 1 500 000

Yhteensä 7 670 000 7 800 000 7 800 000 8 607 353 8 654 977,31 9 395 761,60

Selvitysosa

Entinen alamomentti 12 01 04 01 ja entinen momentti 12 02 01

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten toimien aiheuttamat menot, joilla edistetään sisämarkkinoiden toteutumista, toi
mintaa ja kehittymistä ja erityisesti seuraavia tavoitteita:

— sisämarkkinoiden tuominen lähemmäs kansalaisia ja yrityksiä sekä kansalaisten ja yritysten kanssa käytävän vuoropuhelun 
kehittäminen toimenpiteillä, joilla pyritään tehostamaan sisämarkkinoiden toimintaa ja takaamaan kansalaisille ja yrityk
sille mahdollisuus rajojen poistamiseen perustuvien sisämarkkinoiden avaamisesta ja syventämisestä seurauksena olevien 
oikeuksien ja mahdollisuuksien mahdollisimman laaja-alaiseen ja täysimääräiseen hyödyntämiseen, sekä seuranta- ja arvi
ointitoimenpiteillä, jotka koskevat kansalaisten ja yritysten mahdollisuuksia käyttää käytännössä oikeuksiaan ja mahdolli
suuksiaan ja joilla pyritään tunnistamaan tekijät, jotka estävät kansalaisia ja yrityksiä hyödyntämästä täysimääräisesti 
sisämarkkinoita, ja helpottamaan näiden esteiden poistamista, 

— julkisia hankintoja koskevien säännösten täytäntöönpano ja seuranta julkisten hankintojen optimaalisen toiminnan ja nii
den todellisen avoimuuden takaamiseksi, mukaan lukien näiden markkinoiden toimijoille suunnattu tiedotus ja koulutus; 
uusien tekniikoiden käyttöönotto ja hyödyntäminen julkisten hankintojen eri toiminta-alueilla; lainsäädäntökehyksen jat
kuva mukauttaminen muutoksiin, jotka johtuvat mm. julkisten hankintojen maailmanlaajuistumisesta sekä voimassa ole
vista tai tulevaisuudessa tehtävistä kansainvälisistä sopimuksista, 

— sääntely-ympäristön parantaminen kansalaisten ja yritysten kannalta eurooppalaisen yrityspaneelin kautta, mahdollisesti 
esittelytoiminnan sekä tiedotus- ja koulutustoimien avulla; yhteistyön edistäminen, yrityslainsäädännön kehittäminen ja 
yhteensovittaminen alalla sekä avustaminen eurooppalaisten osakeyhtiöiden ja eurooppalaisten taloudellisten etuyhtymien 
perustamisessa, 

— jäsenvaltioiden hallinnollisen yhteistyön tehostaminen muun muassa sisämarkkinoiden tiedotusjärjestelmän (IMI) avulla, 
sisämarkkinoita koskevan lainsäädännön syventäminen ja moitteeton soveltaminen jäsenvaltioissa ja lainsäädännön sovel
tamisesta vastaavien viranomaisten välisen hallinnollisen yhteistyön tukeminen sisämarkkinoiden alalla, jotta varmistetaan 
Lissabonin strategisten päämäärien saavuttaminen vuotuisen toimintastrategian mukaisesti, 

— sellaisen järjestelmän perustaminen, joka käsittelee tehokkaasti kansalaisten tai yritysten kohtaamia ongelmia, jotka ovat 
aiheutuneet toisen jäsenvaltion julkisen hallinnon sovellettua sisämarkkinalainsäädäntöä virheellisesti; palautteen keräämi
nen Solvit-järjestelmään kuuluvalla online-tietokantajärjestelmällä, jota voivat käyttää kaikki koordinointikeskukset ja myö
hemmin myös kansalaiset ja yritykset; aloitteen tukeminen koulutustoimilla, esittelykampanjoilla sekä kohdennetuilla 
toimilla kiinnittäen erityistä huomiota uusiin jäsenvaltioihin, 

— interaktiivinen politiikan suunnittelu, siltä osin kuin se liittyy sisämarkkinoiden toteuttamiseen, kehittämiseen ja toimin
taan, on osa komission soveltamaa hallintomallia ja sääntelypolitiikan alalla tehtäviä aloitteita. Tarkoituksena on, että kan
salaisten, kuluttajien ja yritysten tarpeisiin voidaan vastata entistä paremmin. Momentin määrärahoja voidaan myös käyttää 
aloitteeseen osallistuville suunnattuun koulutukseen, tiedotukseen ja verkostotoimintaan, ja näin pyritään monipuolista
maan ja tehostamaan unionin sisämarkkinoita koskevan politiikan suunnittelua osana prosessia, jossa arvioidaan sisämark
kinapolitiikkojen (tai niiden puutteen) todellista vaikutusta kentällä,
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— kokonaisarviointi säädösten tarkistamistarpeesta, tehokkuusanalyysi sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan tueksi 
toteutetuista toimista ja arviointi sisämarkkinoiden kokonaisvaikutuksesta yrityksiin ja talouteen, mukaan luettuna tietojen 
ostaminen ulkopuolisista tietokannoista ja komission yksiköiden pääsy niihin; kohdennetut toimet, joiden tavoitteena on 
parantaa sisämarkkinoiden toiminnan ymmärtämistä ja palkita aktiivisesta osallistumisesta sen edistämiseen, 

— sisämarkkinoiden toteuttamiseksi ja hallinnoimiseksi toteutettavat toimet erityisesti eläkkeiden, palveluiden vapaan liikku
vuuden, ammattipätevyyden tunnustamisen ja teollis- ja tekijänoikeuksien alalla; unionin patentin luomista koskevien ehdo
tusten kehittäminen, 

— palvelusektoreita koskeviin tilastoihin ja tilastokehityshankkeisiin liittyvän kehittämisstrategian laajentaminen yhteistyössä 
Eurostatin ja Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) kanssa, 

— palvelujen sisämarkkinoiden esteiden poistamisesta aiheutuvien vaikutusten valvonta, 

— yhtenäisen turvallisuus- ja puolustuspoliittisen alueen kehittämiseen osallistuminen toimilla, joilla pyritään koordinoimaan 
tämän alan tuotteiden julkisia hankintamenettelyjä unionin tasolla; määrärahat voivat kattaa tutkimuksia ja tiedotustoimia, 
jotka koskevat hyväksytyn lainsäädännön soveltamista, 

— rahoitus- ja pääomamarkkinoiden sekä yrityksille ja yksityishenkilöille tarjottavien rahoituspalvelujen tehostaminen ja kehit
täminen; näiden markkinoiden puitteiden mukauttaminen erityisesti toimijoiden ja liiketoimien valvonnan ja sääntelyn 
osalta, jotta otettaisiin huomioon unionin ja kansainvälisellä tasolla tapahtuvat muutokset, euron käyttöönotto ja uudet 
rahoitusvälineet, esittämällä uusia aloitteita, joiden tarkoituksena on vahvistaa ja analysoida yksityiskohtaisesti tuloksia, 
jotka on saatu ensimmäisestä rahoituspalvelujen toimintasuunnitelmasta, 

— maksujärjestelmien ja vähittäisrahoituspalvelujen parantaminen sisämarkkinoilla, kyseisiin järjestelmiin liittyvien kustan
nusten pienentäminen ja määräaikojen lyhentäminen ottaen huomioon sisämarkkinaulottuvuus; teknisten mahdollisuuk
sien kehittäminen maksujärjestelmän tai maksujärjestelmien luomiseksi komission tiedonantojen perusteella; tutkimusten 
tekeminen tällä alalla, 

— rahoituslaitoksia koskevien direktiivien lujittaminen ja kehittäminen ulkosuhteisiin liittyvien asioiden osalta, rahoitusinstru
menttien vastavuoroinen tunnustaminen kolmansien maiden kanssa, kansainväliset neuvottelut ja kolmansien maiden avus
taminen markkinatalouteen siirtymisessä, 

— yhtiöoikeutta ja omistajaohjausta koskevassa toimintasuunnitelmassa ilmoitettujen lukuisten toimenpiteiden toteuttami
nen, johon voi liittyä tutkimusten tekeminen erilaisista yksittäisistä aihealueista tarpeellisten lainsäädäntöehdotusten laati
mista varten, 

— postipalvelujen vähittäisen vapauttamisen seurannan osana käynnissä olevien toimenpiteiden vaikutusten analysointi, pos
tipalveluja koskevien unionin politiikkojen yhteensovittaminen kansainvälisten järjestelmien ja erityisesti Maailman posti
liiton (UPU) toimintaan osallistujien suhteen; yhteistyö Keski- ja Itä-Euroopan maiden kanssa; palvelukaupan 
yleissopimuksen (GATS) määräysten soveltamisen käytännön vaikutukset postialaan ja niiden päällekkäisyys UPU:n sään
nösten kanssa, 

— unionin lainsäädännön ja kansainvälisten säännösten täytäntöönpano rahanpesun estämisen alalla, mukaan luettuna osal
listuminen tämän alan hallitustenvälisiin tai tilapäisiin toimiin; rahoitusosuudet, jotka perustuvat komission jäsenyyteen 
rahoitusalan kansainvälisessä rahanpesutyöryhmässä (FATF), joka on perustettu OECD:n toimielinten yhteyteen, 

— aktiivinen osallistuminen kansainvälisten järjestöjen kuten vakuutusvalvontaviranomaisten järjestön (IAIS/AICA) ja arvo
paperimarkkinoiden valvontaviranomaisten kansainvälisen yhteistyöjärjestön (IOSCO) kokouksiin; tähän kuuluvat myös 
kulut, jotka liittyvät komission jäsenyyteen ryhmässä, 

— arviointien ja vaikutuksia koskevien tutkimusten laatiminen tämän luvun kattamiin politiikan aloihin liittyvistä eri näkö
kohdista tarkoituksena ottaa käyttöön tai tarkistaa siihen liittyviä toimenpiteitä,
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— sellaisten järjestelmien luominen ja ylläpito, jotka liittyvät suoraan palveluiden sisämarkkinoiden alan politiikan täytän
töönpanoon ja seurantaan, 

— sellaisten toimintojen tukeminen, joilla edistetään unionin toimintapoliittisten tavoitteiden saavuttamista lujittamalla val
vonnan lähentämistä ja valvontayhteistyötä ja joita toteutetaan tilinpäätösraportoinnin alalla sekä unionissa että sen 
ulkopuolella.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi määräraha kattaa kulut, jotka aiheutuvat asiantuntijoiden kuulemisesta, tutkimuksista, sel
vityksistä, arvioinneista, osallistumismaksuista sekä tiedonvälitys-, tiedotus- ja koulutusmateriaalin tuottamisesta ja kehittämi
sestä (painotuotteet, audiovisuaalinen materiaali, arvioinnit, tietotekniset välineet, tiedon keruu ja jakelu, ohjaus- ja 
neuvontatoimet yrityksille ja kansalaisille).

Osalla määrärahasta on tarkoitus kattaa menot, joita komissiolle aiheutuu teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten eurooppa
laisen seurantakeskuksen toiminnan varmistamisesta.

Lisäksi määräraha on tarkoitettu kattamaan jäsenvaltioita markkinavalvontayhteistyössä avustavan keskitetyn koordinointieli
men perustaminen olemassa olevia rakenteita ja saatuja kokemuksia hyödyntäen. Tämä koordinointielin tukisi yhteistyötä, tie
totaidon yhdistämistä ja parhaiden käytäntöjen jakamista jäsenvaltioiden kesken, jotta varmistetaan markkinavalvonnan 
yhdenmukainen korkea taso koko unionissa tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa kos
kevista vaatimuksista 9 päivänä heinäkuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 765/2008 
(EUVL L 218, 13.8.2008, s. 30) mukaisesti. Tätä varten järjestetään säännöllisesti kaikkien jäsenvaltioiden kansallisten markki
navalvontaviranomaisten edustajille yhteisiä koulutustapahtumia, joissa keskitytään markkinavalvonnan relevantteihin käytän
nön näkökohtiin, kuten valitusten aiheuttamiin jatkotoimiin, vahinkojen seurantaan, korjaavien toimien todentamiseen, 
turvallisuuskysymyksiin liittyvän tieteellisen ja teknisen tiedon seurantaan sekä koordinointiin tulliviranomaisten kanssa. Kan
sallisten virkamiesten vaihdoilla ja yhteisillä vierailuohjelmilla edistetään kokemusten vaihtoa jäsenvaltioiden kesken. Lisäksi 
kerätään markkinavalvonnalle eri jäsenvaltioissa osoitettuja voimavaroja koskevia vertailukelpoisia tietoja ja niistä keskustel
laan asianmukaisella tasolla kansallisten viranomaisten kanssa. Tarkoituksena on lisätä tietoisuutta siitä, että tehokkaan, katta
van ja yhdenmukaisen markkinavalvonnan varmistamiseen sisämarkkinoilla tarvitaan riittävästi voimavaroja, ja tukea 
tuoteturvallisuutta ja etenkin markkinavalvontaa koskevien unionin sääntöjen tulevaa uudelleenarviointia sekä Tulli 2013 
-ohjelmaa koskevien jatkotoimien valmistelua.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaiset tutkimuksista, selvityksistä ja asiantuntijakokouksista aiheutuvat menot sekä 
tiedotus- ja julkaisumenot, jotka liittyvät suoraan tämän momentin kattaman ohjelman tai sen kattamien toimien tavoitteiden 
saavuttamiseen, sekä mahdolliset muut menot teknisestä ja hallinnollisesta avusta.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82  artiklan sekä pöytäkirjan N:o  32 mukaiset EFTA-valtioiden 
rahoitusosuudet lisätään tämän momentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon 
momentille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21artiklan 2 kohdan e–g ala
kohdan mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän 
pääluokan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Oikeusperusta

Komission institutionaalisista oikeuksista johtuvat tehtävät, sellaisina kuin niistä on säädetty unionin yleiseen talousarvioon 
sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 25  päivänä  loka
kuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, 
s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission tiedonanto, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2002, ”Menetelmiä koskeva huomautus yleistä taloudellista etua koske
vien palveluiden laaja-alaista arviointia varten” (KOM(2002) 331 lopullinen).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:218:0030:0030:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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12 02 02  Sisämarkkinoiden hallintovälineet

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

4 000 000 3 250 000 2 350 000 938 998 786 101,02 747 418,17

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, joita aiheutuu Solvit-ohjelman hallinnointia ja kehittämistä sekä sisämarkkinoihin 
liittyviä neuvontapalveluja koskevan toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa koskevista toimista.

Solvit-järjestelmä on osoittautunut yhdeksi tehokkaimmista tuomioistuinten ulkopuolisista riitojenratkaisumekanismeista.

Sillä voidaan käsitellä tehokkaasti kansalaisten tai yritysten kohtaamia ongelmia, jotka ovat aiheutuneet toisen jäsenvaltion jul
kisen hallinnon sovellettua sisämarkkinalainsäädäntöä virheellisesti. Lisäksi Solvit-järjestelmässä kerätään palautetta online-
tietokantajärjestelmällä, jota voivat käyttää kaikki koordinointikeskukset ja johon kansalaiset ja yritykset voivat suoraan ilmoittaa 
ongelmistaan.

Solvit-järjestelmää ei kuitenkaan vielä yleisesti tunneta järjestelmän potentiaalisten käyttäjien keskuudessa, kuten ei monia mui
takaan unionin kysymyksiin liittyviä kansalaisten neuvontapalveluja. Kansalaiset ja yritykset ovat usein myös epätietoisia siitä, 
mihin osoitteeseen tieto-, neuvonta- tai ongelmanratkaisupyynnöt pitäisi lähettää. Komissio on tilanteen korjaamiseksi ilmoit
tanut osana sisämarkkinoita koskevaa katsausta, että se pyrkii luomaan yhden verkkopohjaisen yhteyspisteen, josta kansalaiset 
ja yritykset voidaan ohjata oikeaan palveluun. Lokakuussa 2010 komissio perusti uuden verkkosivuston Sinun Eurooppasi, jossa 
annetaan kansalaisille ja yrityksille tietoa ja ohjataan apua tarvitsevat kansalaiset ja yritykset suoraan asiaan kuuluviin palvelui
hin kuten Solvit-järjestelmään. Sinun Eurooppasi yhdessä Europe Direct -palvelun kanssa toimii yhtenä yhteyspisteenä Solvit-
järjestelmään. Komissio tiedottaa Euroopan parlamentin asiasta vastaavalle valiokunnalle vuosittaisessa kertomuksessa 
yhteyspisteen käyttötiheydestä ja mahdollisista toimenpiteistä sen parantamiseksi entisestään.

Jäsenvaltioiden olisi tiedotettava kansalaisilleen asianmukaisesti kyseisen yhteyspisteen olemassaolosta.

Lisäksi komission 8 päivänä  toukokuuta 2008 julkaisemassa yhtenäistä lähestymistapaa yhtenäismarkkinoiden tukipalvelujen 
tarjoamiseksi kansalaisille ja yrityksille koskevassa toimintasuunnitelmassa ehdotetaan useita toimia, joilla lisätään olemassa ole
vien neuvontapalvelujen välistä yhteistyötä, jotta ne voivat tarjota kansalaisille ja yrityksille entistä parempaa, nopeampaa ja vir
taviivaisempaa kokonaispalvelua.

Kaikkia palveluja on myös mainostettava entistä koordinoidummin, jotta kansalaisia ja yrityksiä ei hämmennettäisi liian monilla 
nimikkeillä.

Lisäksi komissio tiedottaa alalla toteutetuista konkreettisista toimista asiasta vastaavalle Euroopan parlamentin valiokunnalle.

Oikeusperusta

Komission institutionaalisista oikeuksista johtuvat tehtävät, sellaisina kuin niistä on säädetty unionin yleiseen talousarvioon 
sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 25  päivänä  loka
kuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, 
s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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12 02 77  Pilottihankkeet ja valmistelutoimet

12 02 77 01  Pilottihanke – Sisämarkkinafoorumi

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. — 855 000 1 124 913,29 1 207 112,29

Selvitysosa

Entinen momentti 12 02 03

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

12 02 77 02  Pilottihanke – Loppukäyttäjien ja toimialan ulkopuolisten sidosryhmien valmiuksien lisääminen rahoituspalveluja koskevassa 
unionin päätöksenteossa

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 500 000 1 500 000 1 000 000 1 250 000,— 937 500,—

Selvitysosa

Entinen momentti 12 02 04

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta valmistelutoimen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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12 02 77 03  Valmistelutoimi – Sisämarkkinafoorumi

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

1 200 000 1 200 000 1 200 000 600 000

Selvitysosa

Entinen momentti 12 02 05

Sisämarkkinafoorumin on tarkoitus olla vuosittainen tapahtuma, jonka järjestäjinä toimivat yhdessä komissio, Euroopan par
lamentti sekä neuvoston puheenjohtajavaltio ja joka järjestetään mieluiten siinä jäsenvaltiossa, joka toimii Euroopan unionin 
neuvoston puheenjohtajana, ja sitä ennen voidaan järjestää alueellisella tasolla sisältöön keskittyviä valmistelevia tapahtumia. 
Tapahtuma muodostaisi tärkeän foorumin sidosryhmien väliselle parhaiden käytäntöjen vaihdolle, ja se antaisi tilaisuuden tie
dottaa kansalaisille heidän oikeuksistaan sisämarkkinoilla ja tarkastella sisämarkkinoiden tilaa. Se kokoaisi yhteen kansalaisten, 
yritysten ja kuluttajajärjestöjen edustajia sekä jäsenvaltioiden ja unionin toimielinten edustajia, jotta saadaan aikaan selkeä sitou
mus, joka koskee yhtenäismarkkinalainsäädännön saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä, soveltamista ja noudattamisen 
valvontaa. Foorumissa keskusteltaisiin sisämarkkinoihin liittyvistä komission lainsäädäntöehdotuksista ja tuotaisiin esiin kan
salaisten, yritysten ja muiden sidosryhmien odotuksia tulevien lainsäädäntöehdotusten suhteen. Tapahtuman tavoitteena olisi 
myös yhtenäismarkkinoiden koordinointia ja hallinnointia parantamalla puuttua tapauksiin, joissa yhtenäismarkkinalainsää
däntö on saatettu virheellisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä, sitä sovelletaan virheellisesti tai sen noudattamisen valvonta on 
puutteellista. Olisi perustettava ohjauskomitea, joka sopii sisämarkkinafoorumin järjestämistä koskevista yksityiskohdista ja joka 
koostuu Euroopan parlamentin jäsenistä, komission edustajista ja EU:n neuvoston puheenjohtajana tapahtuman aikaan toimi
van jäsenvaltion edustajista.

Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
vostonasetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä  lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvostonasetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

12 02 77 04  Pilottihanke – Työntekijäomistuksen ja työntekijöiden osallistumisen edistäminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 250 000 500 000 250 000

Selvitysosa

Entinen momentti 12 02 06

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta valmistelutoimen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Tällä pilottihankkeella pannaan täytäntöön Euroopan parlamentissa 22 päivänä maaliskuuta 2012 pidetyn julkisen kuulemisen 
tärkeimmät johtopäätökset, joissa korostetaan tarvetta kerätä tarkkoja tietoja työntekijäomistusta ja työntekijöiden osallistu
mista koskevista erilaisista kansallisista lainsäädännöistä. Tietojen keräämisen tavoitteena on perustaa jokaiseen jäsenvaltioon 
eurooppalainen työntekijäomistuskeskus, joka tarjoaa tietoa, koulutusta ja neuvoja työntekijöille, yrityksille ja yleisölle. Tarkoi
tuksena on helpottaa asianmukaisen lainsäädännön edistämistä ja täytäntöönpanoa, jotta voidaan kehittää paremmin työnte
kijäomistusta ja työntekijöiden osallistumista unionissa, minkä yhteiskunnalle koituvia hyötyjä korostetaan Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitean oma-aloitteisessa lausunnossa Soc 371 työntekijöiden rahoitusosakkuudesta Euroopassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

12 02 77 05  Valmistelutoimi – Loppukäyttäjien ja toimialan ulkopuolisten sidosryhmien valmiuksien lisääminen rahoituspalveluja koske
vassa unionin päätöksenteossa

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

1 750 000 875 000

Selvitysosa

Finanssi- ja talouskriisi on horjuttanut huomattavasti kuluttajien, piensijoittajien ja pk-yritysten luottamusta lainsäädäntökehyk
seen, jonka tavoitteena on suojella näitä ryhmiä rahoitusjärjestelmän epäonnistumisilta. Sen vuoksi on entistäkin tärkeämpää, 
että loppukäyttäjien ja toimialan ulkopuolisten sidosryhmien huolenaiheet otetaan huomioon suunniteltaessa aloitteita, joilla 
pyritään palauttamaan kansalaisten luottamus rahoitusalan vakauteen ja rahoitusmarkkinoiden yhdentymisen mukanaan tuo
miin konkreettisiin etuihin.

Tämä valmistelutoimi on jatkoa onnistuneelle pilottihankkeelle, ja sen tavoitteena on parantaa kansalaisyhteiskunnan organi
saatioiden valmiuksia osallistua rahoituspalveluja koskevaan unionin päätöksentekoon, jotta poliittisille päätöksentekijöille voi
daan tarjota vastapaino rahoituspalvelualan eturyhmille ja suuren yleisön tietoon voidaan saattaa kuluttajia, loppukäyttäjiä, 
piensijoittajia ja toimialan ulkopuolisia sidosryhmiä kiinnostavia rahoitusmarkkinoiden sääntelyä koskevia kysymyksiä.

Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
vostonasetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä  lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvostonasetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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LUKU  12 03  — RAHOITUSPALVELUT JA PÄÄOMAMARKKINAT

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
Maksut

2012/2014
Maksusitou

mukset Maksut Maksusitou
mukset Maksut Maksusitou

mukset Maksut

12 03 RAHOITUSPALVELUT JA PÄÄ
OMAMARKKINAT

12 03 01 Tilinpäätösraportointi- ja tilin
tarkastusalojen standardit 1.1 6 800 000 5 276 000 —

12 03 02 Euroopan pankkiviranomainen 1.1 12 999 920 12 999 920 7 455 000 7 455 000 8 299 000,— 7 561 538,— 58,17

Varaukset (40 02 41) 1 500 000 1 500 000

12 999 920 12 999 920 8 955 000 8 955 000 8 299 000,— 7 561 538,—

12 03 03 Euroopan vakuutus- ja lisäeläke
viranomainen 1.1 8 588 800 8 588 800 6 385 000 6 385 000 6 262 000,— 5 761 040,— 67,08

12 03 04 Euroopan arvopaperimarkkinavi
ranomainen 1.1 10 368 000 10 368 000 6 914 000 6 914 000 7 120 000,— 6 408 000,— 61,81

12 03 51 Rahoituspalveluihin, tilinpäätös
raportointiin ja tilintarkastuk
seen liittyvien aikaisempien 
toimien loppuun saattaminen 1.1 p.m. 2 495 000 7 650 000 7 373 371 7 450 000,— 7 743 928,— 310,38

Luku 12 03 – Yhteensä 38 756 720 39 727 720 28 404 000 28 127 371 29 131 000,— 27 474 506,— 69,16

Varaukset (40 02 41) 1 500 000 1 500 000

38 756 720 39 727 720 29 904 000 29 627 371 29 131 000,— 27 474 506,—

12 03 01  Tilinpäätösraportointi- ja tilintarkastusalojen standardit

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

6 800 000 5 276 000

Selvitysosa

Uusi momentti

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, joita aiheutuu rahoituspalveluihin, tilinpäätösraportointiin ja tilintarkastukseen liit
tyvien yksittäistoimien tukemiseksi toteutettavasta unionin ohjelmasta.

Ohjelman yleistavoitteena on parantaa sisämarkkinoiden toimintaedellytyksiä tukemalla rahoituspalveluihin, tilinpäätösrapor
tointiin ja tilintarkastukseen liittyviä tiettyjen elinten toimia.

Unionin rahoitus on välttämätöntä, jotta taattaisiin rahoituspalvelujen sisämarkkinoiden vaikuttava ja tehokas valvonta, varsin
kin äskettäisen rahoituskriisin valossa.

Ohjelma kattaa esimerkiksi toiminnot, joilla tuetaan tilinpäätösraportointiin ja tilintarkastukseen liittyvän unionin politiikan 
toteuttamista laatimalla standardeja tai osallistumalla niiden laadintaan, soveltamalla, arvioimalla tai seuraamalla standardeja tai 
valvomalla standardisointiprosesseja.
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Se on jatkoa rahoituspalveluihin, tilinpäätösraportointiin ja tilintarkastukseen liittyvien yksittäistoimien tukemiseksi toteutetta
valle yhteisön ohjelmalle, joka on vahvistettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 16 päivänä syyskuuta 2009 tekemällä pää
töksellä N:o 716/2009/EY (EUVL L 253, 25.9.2009, s. 8).

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 19 päivänä joulukuuta 2012 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi tilinpäätösraportoin
tiin ja tilintarkastukseen liittyvien yksittäistoimien tukemiseksi toteutettavasta unionin ohjelmasta vuosiksi 2014–2020 
(COM(2012) 782) ja erityisesti sen 2 artikla.

12 03 02  Euroopan pankkiviranomainen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitou
mukset Maksut Maksusitou

mukset Maksut Maksusitou
mukset Maksut

12 03 02 12 999 920 12 999 920 7 455 000 7 455 000 8 299 000,— 7 561 538,—

Varaukset (40 02 41) 1 500 000 1 500 000

Yhteensä 12 999 920 12 999 920 8 955 000 8 955 000 8 299 000,— 7 561 538,—

Selvitysosa

Entiset alamomentit 12 04 02 01 ja 12 04 02 02

Kun otetaan huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus ja erityisesti sen 114  artikla sekä asetuksella 
(EU)  N:o  1093/2010 perustettu Euroopan valvontaviranomainen (Euroopan pankkiviranomainen), Euroopan valvontaviran
omainen on osa Euroopan finanssivalvojien järjestelmää. Euroopan finanssivalvojien järjestelmän päätavoitteena on varmistaa, 
että finanssialan määräykset pannaan riittävällä tavalla täytäntöön, jotta rahoitusvakaus säilyy, varmistetaan luottamus rahoi
tusjärjestelmää kohtaan ja taataan riittävä suoja finanssipalvelujen asiakkaille.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkiviranomaisen henkilöstö- ja hallintomenot (osastot 1 ja 2) ja työohjelmaan liittyvät 
toimintamenot (osasto 3).

Pankkiviranomaisen on ilmoitettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle toiminta- ja hallintomenojen välisistä 
määrärahasiirroista.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82  artiklan sekä pöytäkirjan N:o  32 mukaiset EFTA-valtioiden 
rahoitusosuudet lisätään tämän momentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon 
momentille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21artiklan 2 kohdan e–g ala
kohdan mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän 
pääluokan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom)  N:o  966/2012  208  artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta 
varainhoidon puiteasetuksesta 30  päivänä  syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU)  N:o  1271/2013 
(EUVL  L  328, 7.12.2013, s.  42), 20  artiklan mukaisesti palautetut määrät ovat (varainhoitoasetuksen 21  artiklan  3  kohdan c 
alakohdan mukaisia) käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, jotka otetaan yleisen tulotaulukon alamomentille 6 6 0 0.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:253:0008:0008:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:328:0042:0042:FI:PDF
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Euroopan pankkiviranomaisen henkilöstötaulukko sisältyy tämän pääluokan liitteeseen ”Henkilöstö”.

Unionin rahoitusosuus vuodeksi 2014 on yhteensä 13 439 945 euroa. Talousarvioon otettuun 12 999 920 euron määrään lisä
tään vuoden 2012 unionin rahoitusosuuden ylijäämän palautuksesta saatava 440 025 euron määrä.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1093/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvonta
viranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12).

12 03 03  Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

8 588 800 8 588 800 6 385 000 6 385 000 6 262 000,— 5 761 040,—

Selvitysosa

Entiset alamomentit 12 04 03 01 ja 12 04 03 02

Kun otetaan huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus ja erityisesti sen 114  artikla sekä asetuksella 
(EU) N:o 1094/2010 perustettu Euroopan valvontaviranomainen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen), Euroopan val
vontaviranomainen on osa Euroopan finanssivalvojien järjestelmää. Euroopan finanssivalvojien järjestelmän päätavoitteena on 
varmistaa, että finanssialan määräykset pannaan riittävällä tavalla täytäntöön, jotta rahoitusvakaus säilyy, varmistetaan luotta
mus rahoitusjärjestelmää kohtaan ja taataan riittävä suoja finanssipalvelujen asiakkaille.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen henkilöstö- ja hallintomenot (osastot 1 ja 2) ja työoh
jelmaan liittyvät toimintamenot (osasto 3).

Vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen on ilmoitettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle toiminta- ja hallintomenojen välisistä 
määrärahasiirroista.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82  artiklan sekä pöytäkirjan N:o  32 mukaiset EFTA-valtioiden 
rahoitusosuudet lisätään tämän momentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon 
momentille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21artiklan 2 kohdan e–g ala
kohdan mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän 
pääluokan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Komission delegoidun asetuksen (EU)  N:o  1271/2013  20  artiklan mukaisesti palautetut määrät ovat (varainhoitoasetuksen 
21  artiklan  3  kohdan c alakohdan  mukaisia) käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, jotka otetaan yleisen tulotaulukon 
alamomentille 6 6 0 0.

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen henkilöstötaulukko sisältyy tämän pääluokan liitteeseen ”Henkilöstö”.

Unionin rahoitusosuus vuodeksi 2014 on yhteensä 8 699 572 euroa. Talousarvioon otettuun 8 588 800 euron määrään lisä
tään vuoden 2012 unionin rahoitusosuuden ylijäämän palautuksesta saatava 110 772 euron määrä.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1094/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvonta
viranomaisen (Euroopan vakuutus- ja  lisäeläkeviranomainen) perustamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 48).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:331:0012:0012:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:331:0048:0048:FI:PDF
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12 03 04  Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

10 368 000 10 368 000 6 914 000 6 914 000 7 120 000,— 6 408 000,—

Selvitysosa

Entiset alamomentit 12 04 04 01 ja 12 04 04 02

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114  artiklan mukaisesti ja ottaen huomioon asetuksella 
(EU) N:o 1095/2010 perustetun Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) Euroopan val
vontaviranomainen on osa Euroopan finanssivalvojien järjestelmää. Euroopan finanssivalvojien järjestelmän päätavoitteena on 
varmistaa, että finanssialan määräykset pannaan riittävällä tavalla täytäntöön, jotta rahoitusvakaus säilyy, varmistetaan luotta
mus rahoitusjärjestelmää kohtaan ja taataan riittävä suoja finanssipalvelujen asiakkaille.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan arvopaperimarkkinaviranomaisen henkilöstö- ja hallintomenot (osastot 1 ja  2) ja työoh
jelmaan liittyvät toimintamenot (osasto 3).

Arvopaperimarkkinaviranomaisen on ilmoitettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle toiminta- ja hallintomenojen välisistä 
määrärahasiirroista.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82  artiklan sekä pöytäkirjan N:o  32 mukaiset EFTA-valtioiden 
rahoitusosuudet lisätään tämän momentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon 
momentille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21artiklan 2 kohdan e–g ala
kohdan mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän 
pääluokan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Komission delegoidun asetuksen (EU)  N:o  1271/2013  20  artiklan mukaisesti palautetut määrät ovat (varainhoitoasetuksen 
21  artiklan  3  kohdan c alakohdan  mukaisia) käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, jotka otetaan yleisen tulotaulukon 
alamomentille 6 6 0 0.

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen henkilöstötaulukko sisältyy tämän pääluokan liitteeseen ”Henkilöstö”.

Unionin rahoitusosuus vuodeksi 2014 on yhteensä 11 071 823 euroa. Talousarvioon otettuun 10 368 000 euron määrään lisä
tään vuoden 2012 unionin rahoitusosuuden ylijäämän palautuksesta saatava 703 823 euron määrä

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvonta
viranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).

12 03 51  Rahoituspalveluihin, tilinpäätösraportointiin ja tilintarkastukseen liittyvien aikaisempien toimien loppuun saattaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 2 495 000 7 650 000 7 373 371 7 450 000,— 7 743 928,—

Selvitysosa

Entinen momentti 12 04 01

Määräraha on tarkoitettu kattamaan edellisiltä vuosilta maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 716/2009/EY, tehty 16 päivänä syyskuuta 2009, rahoituspalveluihin, tilinpää
tösraportointiin ja tilintarkastukseen liittyvien yksittäistoimien tukemiseksi toteutettavasta yhteisön ohjelmasta (EUVL  L  253, 
25.9.2009, s. 8).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:331:0084:0084:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:253:0008:0008:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:253:0008:0008:FI:PDF
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Yhteenveto määrärahoista (2014 ja 2013) sekä toteutuksesta (2012)

Osasto
Luku Nimike

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitou-
mukset Maksut Maksusitou-

mukset Maksut Maksusitou-
mukset Maksut

13 01 ALUE- JA KAUPUNKIPOLITII
KAN TOIMINTALOHKON 
HALLINTOMENOT 82 309 166 82 309 166 88 792 579 88 792 579 88 177 462,— 88 177 462,—

13 03 EUROOPAN ALUEKEHITYSRA
HASTO JA MUUT ALUEELLISET 
TOIMET 24 988 950 000 28 480 284 769 30 639 878 699 31 410 089 436 29 491 058 222,91 27 465 447 038,—

13 04 KOHEESIORAHASTO 7 963 000 000 11 092 840 264 12 499 800 000 11 414 497 449 11 785 940 667,37 9 622 175 564,84

13 05 LIITTYMISTÄ VALMISTELEVA 
VÄLINE – ALUEKEHITYS JA 
ALUEELLINEN YHTEISTYÖ 39 000 000 417 929 160 549 770 452 410 700 951 555 341 668,— 353 885 898,46

13 06 SOLIDAARISUUSRAHASTO p.m. 150 000 000 415 127 031 265 127 031 726 233 916,— 726 233 916,—

Osasto 13 – Yhteensä 33 073 259 166 40 223 363 359 44 193 368 761 43 589 207 446 42 646 751 936,28 38 255 919 879,30
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LUKU  13 01  — ALUE- JA KAUPUNKIPOLITIIKAN TOIMINTALOHKON HALLINTOMENOT

Momenttien 1, 2, 3 ja 5 yksityiskohtaiset tiedot esitetään luvussa XX 01

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
2012/2014

13 01 ALUE- JA KAUPUNKIPOLITII
KAN TOIMINTALOHKON 
HALLINTOMENOT

13 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaisiin 
toimihenkilöihin liittyvät menot 
alue- ja kaupunkipolitiikan toi
mintalohkossa 5.2 58 155 170 59 230 935 59 215 511,60 101,82

13 01 02 Ulkopuolinen henkilöstö ja muut 
hallintomenot alue- ja kaupunki
politiikan toimintalohkossa

13 01 02 01 Ulkopuolinen henkilöstö 5.2 2 024 429 2 095 476 2 216 518,08 109,49

13 01 02 11 Muut hallintomenot 5.2 2 965 249 3 101 813 3 122 446,34 105,30

Momentti 13 01 02 – Välisumma 4 989 678 5 197 289 5 338 964,42 107,—

13 01 03 Tieto- ja 
viestintätekniikkalaitteiden ja 
-palvelujen menot alue- ja 
kaupunkipolitiikan 
toimintalohkossa 5.2 3 764 318 3 748 355 4 344 062,38 115,40

13 01 04 Alue- ja kaupunkipolitiikan 
toimintalohkoon kuuluvien 
toimien ja ohjelmien tukimenot

13 01 04 01 Euroopan aluekehitysrahaston 
(EAKR) tukimenot 1.2 11 200 000 11 300 000 10 311 479,40 92,07

13 01 04 02 Liittymistä valmistelevan 
tukivälineen (IPA) tukimenot – 
Aluekehityksen osa–alue 4 p.m. 5 116 000 4 972 037,69 —

13 01 04 03 Koheesiorahaston tukimenot 1.2 4 200 000 4 200 000 3 995 406,51 95,13

Momentti 13 01 04 – Välisumma 15 400 000 20 616 000 19 278 923,60 125,19

Luku 13 01 – Yhteensä 82 309 166 88 792 579 88 177 462,— 107,13

13 01 01  Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot alue- ja kaupunkipolitiikan toimintalohkossa

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

58 155 170 59 230 935 59 215 511,60
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13 01 02  Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot alue- ja kaupunkipolitiikan toimintalohkossa

13 01 02 01  Ulkopuolinen henkilöstö

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

2 024 429 2 095 476 2 216 518,08

13 01 02 11  Muut hallintomenot

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

2 965 249 3 101 813 3 122 446,34

13 01 03  Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot alue- ja kaupunkipolitiikan toimintalohkossa

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

3 764 318 3 748 355 4 344 062,38

13 01 04  Alue- ja kaupunkipolitiikan toimintalohkoon kuuluvien toimien ja ohjelmien tukimenot

13 01 04 01  Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tukimenot

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

11 200 000 11 300 000 10 311 479,40

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asetuksen (EU) N:o 1303/2013 58 ja 118 artiklassa säädetty EAKR:sta rahoitettava tekni
nen tuki. Teknisestä tuesta voidaan rahoittaa kyseisen asetuksen täytäntöönpanoon tarvittavaa valmistelua, seurantaa, hallin
nollista ja teknistä tukea, arviointia, tarkastuksia ja valvontaa koskevia toimenpiteitä.

Määrärahasta voidaan rahoittaa erityisesti

— tukimenoja (edustuskulut, koulutus, kokoukset, virkamatkat, käännökset), 

— menoja päätoimipaikassa työskentelevästä ulkopuolisesta henkilöstöstä (sopimussuhteiset toimihenkilöt, kansalliset asian
tuntijat tai vuokrahenkilöstö) enintään 3 060 000 euroon saakka sekä tähän henkilöstöön liittyviä virkamatkoja.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1301/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitys
rahastosta ja Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitetta koskevista erityissäännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1080/2006 
kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 289).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0289:0289:FI:PDF
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Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitys
rahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri-
ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, kohee
siorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320).

13 01 04 02  Liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA) tukimenot – Aluekehityksen osa–alue

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

p.m. 5 116 000 4 972 037,69

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan liittymistä valmistelevan tukivälineen teknisen avun toimet:

— menot, jotka liittyvät IPA:n aluekehityksen osa-alueen monivuotisten ohjelmien ja/tai yksittäisten toimien ja hankkeiden 
valmisteluun, arviointiin, hyväksyntään, seurantaan, valvontaan, tarkastuksiin ja arviointeihin. Näitä toimia voivat olla tek
nisen avun sopimukset, selvitykset, lyhytaikainen asiantuntija-apu, kokoukset, kokemusten vaihto, verkottuminen, tiedot
taminen, kampanjointi ja tiedotustapahtumat, koulutus ja julkaisut, jotka liittyvät suoraan ohjelman tavoitteen 
saavuttamiseen, sekä mahdolliset muut tukitoimenpiteet, jotka suoritetaan komission keskusyksiköissä tai edunsaajamaissa 
sijaitsevissa edustustoissa, 

— menot teknisestä ja hallinnollisesta avusta, johon ei liity julkishallinnon tehtäviä ja jonka komissio on ulkoistanut erillisin 
palvelusopimuksin edunsaajamaiden ja komission molemminpuolisen edun mukaisesti, 

— hallinnoinnissa, valvonnassa ja arvioinnissa käytettävien atk-järjestelmien käyttöönotto, toiminta ja keskinäiset yhteydet, 

— arviointimenetelmien parantaminen ja tietojenvaihto alan käytännöistä.

Määräraha on lisäksi tarkoitettu tukemaan hallinnollista oppimista ja yhteistyötä valtiosta riippumattomien järjestöjen ja työ
markkinaosapuolten kanssa.

Määrärahoiksi voidaan ottaa tulot, jotka mahdollisesti saadaan jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden, molemmissa tapauksissa 
niiden valtiolliset elimet, yhteisöt ja luonnolliset henkilöt mukaan luettuina, rahoitusosuuksista, joilla nämä osallistuvat eräiden 
unionin rahoittamien ja komission niiden puolesta hallinnoimien ulkomaanavun hankkeiden tai ohjelmien rahoittamiseen. Täl
laiset tulotaulukon momentille 6 3 3 otetut rahoitusosuudet ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tar
koitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Hallinnollisten tukimenojen budjettikohtaan otettavat määrät määräytyvät 
kustakin ohjelmasta tehdyn rahoitussopimuksen perusteella eivätkä saa keskimäärin ylittää 4:ää prosenttia kuhunkin lukuun ote
tuista ohjelman rahoitusosuuksista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta varainhoitoasetuksen 187 artiklan 7 kohdan soveltamista.

Määräraha kattaa luvun 13 05 hallintomenot.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0320:FI:PDF
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13 01 04 03  Koheesiorahaston tukimenot

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

4 200 000 4 200 000 3 995 406,51

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asetuksen (EU)  N:o  1303/2013  58 ja  118  artiklassa säädetyt koheesiorahaston teknistä 
tukea koskevat toimenpiteet. Teknisestä tuesta voidaan rahoittaa kyseisen asetuksen täytäntöönpanoon tarvittavaa valmistelua, 
seurantaa, hallinnollista ja teknistä tukea, arviointia, tarkastuksia ja valvontaa koskevia toimenpiteitä.

Määrärahasta voidaan rahoittaa erityisesti

— tukimenoja (edustuskulut, koulutus, kokoukset, virkamatkat, käännökset), 

— menoja päätoimipaikassa työskentelevästä ulkopuolisesta henkilöstöstä (sopimussuhteiset toimihenkilöt, kansalliset asian
tuntijat tai vuokrahenkilöstö) enintään 1 340 000 euroon saakka sekä tähän henkilöstöön liittyviä virkamatkoja.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1300/2013, annettu 17 päivänä  joulukuuta 2013, koheesiorahastosta ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1084/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 281).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitys
rahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri-
ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, kohee
siorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0281:0281:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0320:FI:PDF
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LUKU  13 03  — EUROOPAN ALUEKEHITYSRAHASTO JA MUUT ALUEELLISET TOIMET

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012
%

Maksut
2012/2014

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

13 03 EUROOPAN ALUEKEHI
TYSRAHASTO JA MUUT 
ALUEELLISET TOIMET

13 03 01 Euroopan aluekehitysra
haston (EAKR) toimien 
loppuun saattaminen – 
Tavoite 1 (2000–2006) 1.2 p.m. p.m. p.m. 985 469 995 0,— 1 233 709 347,46 —

13 03 02 Pohjois-Irlannin sekä 
Irlannin raja-alueen rau
han ja sovinnon erityis
ohjelman (2000–2006) 
loppuun saattaminen 1.2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 18 404 871,70 —

13 03 03 Euroopan aluekehitysra
haston (EAKR) toimien 
loppuun saattaminen – 
Tavoite 1 (ennen vuotta 
2000) 1.2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— —

13 03 04 Euroopan aluekehitysra
haston (EAKR) toimien 
loppuun saattaminen – 
Tavoite 2 (2000–2006) 1.2 p.m. p.m. p.m. 117 927 529 13 449,69 270 912 561,18 —

13 03 05 Euroopan aluekehitysra
haston (EAKR) toimien 
loppuun saattaminen – 
Tavoite 2 (ennen vuotta 
2000) 1.2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— —

13 03 06 Urban-yhteisöaloitteen 
loppuun saattaminen 
(2000–2006) 1.2 p.m. p.m. p.m. 3 097 548 3 106,18 9 965 326,44 —

13 03 07 Aikaisempien ohjelmien 
loppuun saattaminen – 
Yhteisöaloitteet (ennen 
vuotta 2000) 1.2 p.m. p.m. p.m. p.m. 225 934,49 225 934,49 —

13 03 08 Euroopan aluekehitysra
haston (EAKR) toimien 
loppuun saattaminen – 
Tekninen apu ja innova
tiiviset toimet 
(2000–2006) 1.2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 136 000,— —

13 03 09 Euroopan aluekehitysra
haston (EAKR) toimien 
loppuun saattaminen – 
Tekninen apu ja innova
tiiviset toimet (ennen 
vuotta 2000) 1.2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— —

13 03 12 Unionin osuus Irlannin 
kansainväliseen rahas
toon 1.1 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 12 000 000,— —
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13 03 13 Interreg III 
-yhteisöaloitteen 
(2000–2006) loppuun 
saattaminen 1.2 p.m. p.m. p.m. 42 000 000 3 699 160,54 129 184 779,76 —

13 03 14 Tuki ehdokasvaltioiden 
naapurialueille – Aikai
sempien ohjelmien 
(2000–2006) loppuun 
saattaminen 1.2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— —

13 03 16 Euroopan aluekehitysra
haston (EAKR) toimien 
loppuun saattaminen – 
Lähentyminen 1.2 p.m. 21 544 000 000 25 310 105 801 24 798 520 000 24 286 754 507,— 21 338 197 588,40 99,04

13 03 17 Euroopan aluekehitysra
haston (EAKR) toimien 
loppuun saattaminen – 
PEACE 1.2 p.m. 26 000 000 34 060 138 45 000 000 33 392 292,— 31 214 182,38 120,05

13 03 18 Euroopan aluekehitysra
haston (EAKR) toimien 
loppuun saattaminen – 
Alueellinen kilpailukyky 
ja työllisyys 1.2 p.m. 4 149 480 610 4 022 082 950 4 229 539 633 3 942 734 514,— 3 339 206 917,07 80,47

13 03 19 Euroopan aluekehitysra
haston (EAKR) toimien 
loppuun saattaminen – 
Euroopan alueiden väli
nen yhteistyö 1.2 p.m. 1 106 791 028 1 213 929 810 1 145 523 270 1 170 680 290,— 1 038 863 478,22 93,86

13 03 20 Euroopan aluekehitysra
haston (EAKR) toimien 
loppuun saattaminen – 
Operatiivinen tekninen 
apu 1.2 p.m. 25 600 000 50 000 000 35 583 088 45 518 218,01 37 669 113,37 147,14

13 03 31 Teknistä apua Euroopan 
unionin Itämeren aluetta 
koskevalle strategialle ja 
sitä koskevaa tiedotusta 
sekä tietämyksen lisää
mistä makroalueita kos
kevasta strategiasta 
(2007–2013) koskevien 
toimien loppuun saatta
minen 1.2 p.m. 1 600 000 2 500 000 494 210 2 432 751,— 894 230,33 55,89

13 03 40 Euroopan aluekehitysra
haston (EAKR) lähenty
mistavoitteen 
määrärahoista rahoitet
tujen riskinjakovälinei
den (2007–2013) 
loppuun saattaminen 1.2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— —
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13 03 41 Euroopan aluekehitysra
haston (EAKR) alueelli
nen kilpailukyky ja 
työllisyys -tavoitteen 
määrärahoista rahoitet
tujen riskinjakovälinei
den (2007–2013) 
loppuun saattaminen 1.2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— —

13 03 60 Euroopan aluekehitysra
hasto (EAKR) – Vähem
män kehittyneet alueet – 
Investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin -tavoite 1.2 17 627 800 000 1 125 000 000 —

13 03 61 Euroopan aluekehitysra
hasto (EAKR) – Siirty
mäalueet – Investoinnit 
kasvuun ja työpaikkoi
hin -tavoite 1.2 2 865 400 000 167 824 266 —

13 03 62 Euroopan aluekehitysra
hasto (EAKR) – Kehitty
neemmät alueet – 
Investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin -tavoite 1.2 3 650 900 000 209 061 086 —

13 03 63 Euroopan aluekehitysra
hasto (EAKR) – Ylimää
räiset määrärahat 
kaikkein syrjäisimmille 
ja harvaan asutuille alu
eille – Investoinnit kas
vuun ja työpaikkoihin 
-tavoite 1.2 209 100 000 13 000 000 —

13 03 64 Euroopan aluekehitysra
hasto (EAKR) – Euroo
pan alueiden välinen 
yhteistyö 1.2 505 700 000 53 703 765 —

13 03 65 Euroopan aluekehitysra
hasto (EAKR) – Opera
tiivinen tekninen apu

13 03 65 01 Euroopan aluekehitysra
hasto (EAKR) – Operatii
vinen tekninen apu 1.2 69 000 000 47 000 000 —
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13 03 65 02 Euroopan aluekehitysra
hasto (EAKR) – Komis
sion jäsenvaltion 
pyynnöstä hallinnoima 
operatiivinen tekninen 
apu 1.2 p.m. p.m. —

Momentti 13 03 65 – 
Välisumma 69 000 000 47 000 000 —

13 03 66 Euroopan 
aluekehitysrahasto 
(EAKR) – 
Kaupunkialueiden 
kestävän kehityksen 
innovatiiviset 
toimenpiteet 1.2 50 100 000 p.m. —

13 03 67 Tekninen apu Euroopan 
unionin Itämeren aluetta 
koskevalle strategialle ja 
sitä koskeva tiedotus 
sekä tietämyksen 
lisääminen makroalueita 
koskevasta strategiasta 1.2 2 500 000 1 250 000 —

13 03 68 Makroaluestrategiat 
vuosina 2014–2020 – 
Euroopan unionin 
Tonavan aluetta koskeva 
strategia – Tekninen 
apu 1.2 2 500 000 1 250 000 —

13 03 77 Pilottihankkeet ja 
valmistelutoimet

13 03 77 01 Pilottihanke: 
romaniväestön 
integroimista koskevien 
menetelmien 
yleiseurooppalainen 
yhteensovittaminen 1.2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 288 393,16 —

13 03 77 02 Pilottihanke – Alueellisen 
ja paikallisen yhteistyön 
tehostaminen tuomalla 
unionin aluepolitiikkaa 
esille maailmanlaajuisesti 1.2 p.m. p.m. p.m. 92 000 0,— 288 622,— —

13 03 77 03 Valmistelutoimi – 
Mikroluottojen kannalta 
suotuisamman 
toimintaympäristön 
edistäminen Euroopassa 1.2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— —

13 03 77 04 Pilottihanke – 
Esikaupunkialueiden 
kestävä elvyttäminen 1.2 p.m. p.m. p.m. 142 163 0,— 142 162,50 —
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13 03 77 05 Valmistelutoimi – RUR
BAN – Kaupunkien ja 
maaseudun kestävään 
kehitykseen tähtäävä 
kumppanuus 1.2 p.m. 549 014 p.m. p.m. 0,— 155 083,50 28,25

13 03 77 06 Valmistelutoimi – Alueel
lisen ja paikallisen yhteis
työn tehostaminen 
tuomalla unionin aluepo
litiikkaa esille maailman
laajuisesti 1.2 p.m. 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000,— 969 563,49 48,48

13 03 77 07 Valmistelutoimi – Hallin
nointimallin määrittely 
Euroopan unionin Tona
van aluetta varten – 
parempaa ja tehokkaam
paa koordinointia 1.2 p.m. 1 000 000 1 000 000 900 000 0,— 719 908,29 71,99

13 03 77 08 Pilottihanke – Yhteisen 
alueellisen identiteetin, 
kansakuntien keskinäisen 
sovun sekä taloudellisen 
ja sosiaalisen yhteistyön, 
yleiseurooppalainen 
osaamis- ja asiantunte
musfoorumi mukaan 
lukien, edistäminen Tona
van makroalueella 1.2 p.m. 1 300 000 p.m. 600 000 0,— 920 000,— 70,77

13 03 77 09 Euroopan unionin 
Atlantti-strategian 
Atlantti-foorumia kos
keva valmistelutoimi 1.2 — 600 000 1 200 000 600 000 975 000,— 221 266,26 36,88

13 03 77 10 Valmistelutoimi – Siirty
mävaiheen tuki Mayot
telle tai muulle alueelle, 
jonka asema mahdolli
sesti muuttuu syrjäisim
mäksi alueeksi 1.2 p.m. 400 000 p.m. 600 000 2 000 000,— 1 000 000,— 250,—

13 03 77 11 Valmistelutoimi – Vaa
leilla valittujen paikallis
ten ja alueellisten 
edustajien Erasmus 1.2 p.m. p.m. 1 000 000 1 000 000 629 000,— 157 708,— —
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13 03 77 12 Valmistelutoimi – Yhtei
sen alueellisen identitee
tin, kansakuntien 
keskinäisen sovun sekä 
taloudellisen ja sosiaalisen 
yhteistyön, yleiseuroop
palainen osaamis- ja 
asiantuntemusfoorumi 
mukaan lukien, edistämi
nen Tonavan makroalu
eella 1.2 1 800 000 800 000 2 000 000 1 000 000 —

13 03 77 13 Pilottihanke – koheesio
politiikka ja yhteisvaiku
tukset tutkimus- ja 
kehitysvarojen kanssa:
”huippuosaamisen por
taikko” 1.2 1 200 000 600 000 —

13 03 77 14 Valmistelutoimi – Aluest
rategia Pohjanmeren alu
eelle 1.2 250 000 125 000 —

13 03 77 15 Valmistelutoimi – Maail
man kaupungit: EU:n ja 
kolmansien maiden väli
nen yhteistyö kaupunki
kehityksen alalla 1.2 2 000 000 1 000 000 —

13 03 77 16 Valmiselutoimi – Kreikan 
pääkaupungin Ateenan 
ulkopuolisten alueiden 
todellisen ja halutun 
taloudellisen potentiaalin 
selvittäminen 1.2 700 000 350 000 —

Momentti 13 03 77 – 
Välisumma 5 950 000 8 724 014 7 200 000 6 934 163 5 604 000,— 4 862 707,20 55,74

Luku 13 03 – Yhteensä 24 988 950 000 28 480 284 769 30 639 878 699 31 410 089 436 29 491 058 222,91 27 465 447 038,— 96,44

Selvitysosa

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 175 artiklan mukaan unioni tukee 174 artiklassa määrättyjen taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden tavoitteiden toteuttamista toiminnallaan, jota se harjoittaa rakennerahastojen, 
muun muassa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), kautta. Sopimuksen 176 artiklan mukaan EAKR:n tarkoituksena on myö
tävaikuttaa keskeisimmän alueellisen epätasapainon poistamiseen unionissa. Rakennerahastojen tehtävät, ensisijaiset tavoitteet 
ja rakenteet määritellään 177 artiklan mukaisesti.

Varainhoitoasetuksen 80 artiklassa säädetään rahoitusoikaisuista, joita tehdään, kun menot ovat toteutuneet sovellettavan oikeu
den vastaisesti.

Asetuksen (EY)  N:o  1260/1999  39  artiklassa, asetuksen (EY)  N:o  1083/2006  100 ja  102  artiklassa sekä asetuksen 
(EU)  N:o  1303/2013  85, 144 ja  145  artiklassa, jotka koskevat komission tekemien rahoitusoikaisujen kriteereitä, säädetään 
EAKR:oon sovellettavista erityisistä rahoitusoikaisusäännöistä.
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Tämän perusteella tehdyistä rahoitusoikaisuista saatavat tulot otetaan tulotaulukon alamomentille  6  5  0  0, ja ne ovat varain
hoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja.

Varainhoitoasetuksen 177  artiklassa säädetään tietyn toimenpiteen yhteydessä suoritettujen ennakkomaksujen täydellisen tai 
osittaisen palauttamisen edellytyksistä.

Asetuksen (EY)  N:o  1083/2006  82  artiklassa säädetään ennakkomaksujen palautusta koskevista EAKR:oon sovellettavista 
erityissäännöistä.

Palautetut ennakkomaksut ovat varainhoitoasetuksen 21  artiklan  4  kohdan mukaisia sisäisiä käyttötarkoitukseensa sidottuja 
tuloja, jotka otetaan alamomentille 6 1 5 0 tai 6 1 5 7.

Petosten torjuntatoimet rahoitetaan momentilta 24 02 01.

Oikeusperusta

Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus ja erityisesti sen 174, 175, 176 ja 177 artikla.

Neuvoston asetus (EY) N:o 1260/1999, annettu 21 päivänä kesäkuuta 1999, rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöksistä 
(EYVL L 161, 26.6.1999, s. 1), ja erityisesti sen 39 artikla.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1783/1999, annettu 12 päivänä heinäkuuta 1999, Euroopan aluekehitys
rahastosta (EYVL L 213, 13.8.1999, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY)  N:o  1080/2006, annettu 5  päivänä  heinäkuuta 2006, Euroopan aluekehitys
rahastosta ja asetuksen (EY) N:o 1783/1999 kumoamisesta (EUVL L 210, 31.7.2006, s. 1).

Neuvoston asetus (EY)  N:o  1083/2006, annettu 11  päivänä  heinäkuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosi
aalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY)  N:o  1260/1999 kumoamisesta 
(EUVL L 210, 31.7.2006, s. 25) ja erityisesti sen 82, 83, 100 ja 102 artikla.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012 unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varain
hoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta (EUVL  L  298, 26.10.2012, s.  1) ja eri
tyisesti sen 21 artiklan 3 ja 4 kohta, 80 ja 177 artikla.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitys
rahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri-
ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, kohee
siorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320).

Viiteasiakirjat-säädökset

Berliinissä 24 ja 25 päivänä maaliskuuta 1999 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät.

Brysselissä 15 ja 16 päivänä joulukuuta 2005 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät.

Helmikuu 7 ja 8 päivänä helmikuuta 2013 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät.

13 03 01  Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) toimien loppuun saattaminen – Tavoite 1 (2000–2006)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. p.m. 985 469 995 0,— 1 233 709 347,46

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ohjelmakaudelta 2000–2006 maksattamatta olevat EAKR:n sitoumukset tavoitteen 1 osalta.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:161:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:213:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0025:0025:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0320:FI:PDF
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Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1783/1999, annettu 12 päivänä heinäkuuta 1999, Euroopan aluekehitys
rahastosta (EYVL L 213, 13.8.1999, s. 1).

13 03 02  Pohjois-Irlannin sekä Irlannin raja-alueen rauhan ja sovinnon erityisohjelman (2000–2006) loppuun saattaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 18 404 871,70

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaudelta 2000–2006 maksamatta olevat Pohjois-Irlannin sekä Irlannin raja-alueen rauhan 
ja sovinnon erityisohjelman sitoumukset. Rauhan ja sovinnon erityisohjelmaa jatkettiin jäljempänä mainittujen Berliinin 
Eurooppa-neuvoston päätösten mukaisesti ja ohjelmaan myönnettiin 500 000 000 euroa (vuoden 1999 hinnoissa) uudeksi kau
deksi (2000–2004). Brysselissä 17 ja 18 päivänä kesäkuuta 2004 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmissä esitetyn pyyn
nön johdosta 105 000 000 euron määräraha osoitettiin vuosille 2005 ja  2006 kyseisen ohjelman ja muiden vuonna 2006 
päättyneiden rakennerahastojen ohjelmien alaisten tukitoimien yhdenmukaistamiseksi.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 1260/1999, annettu 21 päivänä kesäkuuta 1999, rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöksistä 
(EYVL L 161, 26.6.1999, s. 1).

Komission päätös 1999/501/EY, tehty 1 päivänä heinäkuuta 1999, rakennerahastojen tavoitteen n:o 1 mukaisten maksusitou
musmäärärahojen alustavasta jaosta jäsenvaltioittain kaudella 2000–2006 (EYVL L 194, 27.7.1999, s. 49).

Komission päätös C(2001) 638 Pohjois-Irlannissa (Yhdistynyt kuningaskunta) ja raja-alueella (Irlanti) toteutettavalle, tavoittee
seen 1 kuuluvalle EU:n rauhan ja sovinnon toimenpideohjelmalle (Peace II -ohjelmalle) myönnettävän yhteisön rakennetuen 
hyväksymisestä.

Viiteasiakirjat-säädökset

Berliinissä 24 ja 25 päivänä maaliskuuta 1999 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät ja erityisesti niiden 44 kohdan b 
alakohta.

Brysselissä 17 ja 18 päivänä kesäkuuta 2004 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät ja erityisesti niiden 49 kohta.

13 03 03  Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) toimien loppuun saattaminen – Tavoite 1 (ennen vuotta 2000)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vuotta 2000 edeltävältä ohjelmakaudelta maksattamatta olevat EAKR:n sitoumukset entis
ten tavoitteiden 1 ja 6 osalta.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:213:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:161:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:194:0049:0049:FI:PDF
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Oikeusperusta

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2052/88, annettu 24 päivänä kesäkuuta 1988, rakennerahastojen päämääristä ja tehokkuudesta ja 
niiden toiminnan yhteensovittamisesta keskenään sekä Euroopan investointipankin toiminnan ja muiden rahoitusvälineiden 
kanssa (EYVL L 185, 15.7.1988, s. 9).

Neuvoston asetus (ETY) N:o 4253/88, annettu 19 päivänä joulukuuta 1988, asetuksen (ETY) N:o 2052/88 täytäntöönpanosta 
rakennerahastojen toiminnan yhteensovittamisen osalta toisaalta keskenään ja toisaalta Euroopan investointipankin toiminnan 
ja muiden rahoitusvälineiden kanssa (EYVL L 374, 31.12.1988, s. 1).

Neuvoston asetus (ETY) N:o 4254/88, annettu 19 päivänä joulukuuta 1988, asetuksen (ETY) N:o 2052/88 soveltamisesta Euroo
pan aluekehitysrahaston osalta (EYVL L 374, 31.12.1988, s. 15).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1783/1999, annettu 12 päivänä heinäkuuta 1999, Euroopan aluekehitys
rahastosta (EYVL L 213, 13.8.1999, s. 1).

13 03 04  Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) toimien loppuun saattaminen – Tavoite 2 (2000–2006)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. p.m. 117 927 529 13 449,69 270 912 561,18

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ohjelmakaudelta 2000–2006 maksattamatta olevat EAKR:n sitoumukset tavoitteen 2 osalta.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1783/1999, annettu 12 päivänä heinäkuuta 1999, Euroopan aluekehitys
rahastosta (EYVL L 213, 13.8.1999, s. 1).

13 03 05  Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) toimien loppuun saattaminen – Tavoite 2 (ennen vuotta 2000)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kolmen rahaston (EAKR, ESR, EMOTR:n ohjausosasto) vuotta 2000 edeltäviltä ohjelma
kausilta maksattamatta olevat sitoumukset entisten tavoitteiden 2 ja 5 b osalta.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2052/88, annettu 24 päivänä kesäkuuta 1988, rakennerahastojen päämääristä ja tehokkuudesta ja 
niiden toiminnan yhteensovittamisesta keskenään sekä Euroopan investointipankin toiminnan ja muiden rahoitusvälineiden 
kanssa (EYVL L 185, 15.7.1988, s. 9).

Neuvoston asetus (ETY) N:o 4253/88, annettu 19 päivänä joulukuuta 1988, rakennerahastojen päämääristä ja tehokkuudesta ja 
niiden toiminnan yhteensovittamisesta keskenään sekä Euroopan investointipankin toiminnan ja muiden rahoitusvälineiden 
kanssa annetun asetuksen (ETY) N:o 2052/88 soveltamisesta (EYVL L 374, 31.12.1988, s. 1).

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1988&mm=07&jj=15&type=L&nnn=185&pppp=0009&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1988&mm=12&jj=31&type=L&nnn=374&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1988&mm=12&jj=31&type=L&nnn=374&pppp=0015&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:213:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:213:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1988&mm=07&jj=15&type=L&nnn=185&pppp=0009&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1988&mm=12&jj=31&type=L&nnn=374&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
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Neuvoston asetus (ETY) N:o 4254/88, annettu 19 päivänä joulukuuta 1988, asetuksen (ETY) N:o 2052/88 soveltamisesta Euroo
pan aluekehitysrahaston osalta (EYVL L 374, 31.12.1988, s. 15).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1783/1999, annettu 12 päivänä heinäkuuta 1999, Euroopan aluekehitys
rahastosta (EYVL L 213, 13.8.1999, s. 1).

13 03 06  Urban-yhteisöaloitteen loppuun saattaminen (2000–2006)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. p.m. 3 097 548 3 106,18 9 965 326,44

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ohjelmakaudelta 2000–2006 maksattamatta olevat Urban II -yhteisöaloitteen sitoumuk
set. Yhteisöaloitteen avulla pyrittiin kriisissä olevien kaupunkien ja lähiöiden taloudelliseen ja sosiaaliseen elvyttämiseen kestä
vän kaupunkikehityksen edistämiseksi.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1783/1999, annettu 12 päivänä heinäkuuta 1999, Euroopan aluekehitys
rahastosta (EYVL L 213, 13.8.1999, s. 1).

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission tiedonanto jäsenvaltioille, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2000, kriisikaupunkien ja -lähiöiden taloudelliseen ja sosi
aaliseen elvyttämiseen kestävän kaupunkikehityksen edistämiseksi tähtäävän yhteisöaloitteen suuntaviivojen vahvistamisesta – 
URBAN II (EYVL C 141, 19.5.2000, s. 8).

13 03 07  Aikaisempien ohjelmien loppuun saattaminen – Yhteisöaloitteet (ennen vuotta 2000)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. p.m. p.m. 225 934,49 225 934,49

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vuotta 2000 edeltäneiden yhteisöaloitteiden maksattamatta olevat EAKR:n sitoumukset.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2052/88, annettu 24 päivänä kesäkuuta 1988, rakennerahastojen päämääristä ja tehokkuudesta ja 
niiden toiminnan yhteensovittamisesta keskenään sekä Euroopan investointipankin toiminnan ja muiden rahoitusvälineiden 
kanssa (EYVL L 185, 15.7.1988, s. 9).

Neuvoston asetus (ETY) N:o 4253/88, annettu 19 päivänä joulukuuta 1988, rakennerahastojen päämääristä ja tehokkuudesta ja 
niiden toiminnan yhteensovittamisesta keskenään sekä Euroopan investointipankin toiminnan ja muiden rahoitusvälineiden 
kanssa annetun asetuksen (ETY) N:o 2052/88 soveltamisesta (EYVL L 374, 31.12.1988, s. 1).

Neuvoston asetus (ETY) N:o 4254/88, annettu 19 päivänä joulukuuta 1988, asetuksen (ETY) N:o 2052/88 soveltamisesta Euroo
pan aluekehitysrahaston osalta (EYVL L 374, 31.12.1988, s. 15).

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1988&mm=12&jj=31&type=L&nnn=374&pppp=0015&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:213:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:213:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2000:141:0008:0008:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1988&mm=07&jj=15&type=L&nnn=185&pppp=0009&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1988&mm=12&jj=31&type=L&nnn=374&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1988&mm=12&jj=31&type=L&nnn=374&pppp=0015&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
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Neuvoston asetus (ETY) N:o 4255/88, annettu 19 päivänä joulukuuta 1988, asetuksen (ETY) N:o 2052/88 soveltamisesta Euroo
pan sosiaalirahaston osalta (EYVL L 374, 31.12.1988, s. 21).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1783/1999, annettu 12 päivänä heinäkuuta 1999, Euroopan aluekehitys
rahastosta (EYVL L 213, 13.8.1999, s. 1).

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission jäsenvaltioille 13 päivänä toukokuuta 1992 antama tiedonanto niiden toimenpideohjelmien suuntaviivojen vahvis
tamisesta, joita jäsenvaltioita pyydetään kehittämään tekstiili- ja vaatetusalasta voimakkaasti riippuvaisia seutuja koskevan yhtei
söaloitteen osalta (Retex) (EYVL C 142, 4.6.1992, s. 5).

Komission jäsenvaltioille 15 päivänä kesäkuuta 1994 antama tiedonanto, joka koskee suuntaviivoja yleiskattavalle tuelle tai yhte
näistetyille toimenpideohjelmille, joihin jäsenvaltioita pyydetään jättämään tukihakemuksia osana kalastusalan rakenneuudis
tusta koskevaa yhteisön aloitetta (Pesca) (EYVL C 180, 1.7.1994, s. 1).

Komission jäsenvaltioille 15  päivänä  kesäkuuta 1994 antama tiedonanto, joka koskee suuntaviivoja toimenpideohjelmia var
ten, joita jäsenvaltioita kehotetaan toteuttamaan kaupunkialueita koskevan yhteisöaloitteen osalta (URBAN) (EYVL  C  180, 
1.7.1994, s. 6).

Komission jäsenvaltioille 15  päivänä  kesäkuuta 1994 antama tiedonanto, joka koskee suuntaviivoja toimenpideohjelmia tai 
yleiskattavia tukia varten, joita jäsenvaltioita pyydetään ehdottamaan pienten ja keskisuurten yritysten yhteismarkkinoille 
mukauttamista koskevan yhteisön aloitteen osalta (Pk-aloite) (EYVL C 180, 1.7.1994, s. 10).

Komission jäsenvaltioille 15  päivänä  kesäkuuta 1994 antama tiedonanto, jossa tarkennetaan Retex-aloitteen suuntaviivoja 
(EYVL C 180, 1.7.1994, s. 17).

Komission jäsenvaltioille 15  päivänä  kesäkuuta 1994 antama tiedonanto, joka koskee suuntaviivoja toimenpideohjelmia tai 
yleiskattavia tukia varten, joita jäsenvaltioita pyydetään ehdottamaan aseteollisuuden muuttamista koskevan yhteisön aloitteen 
osalta (Konver) (EYVL C 180, 1.7.1994, s. 18).

Komission jäsenvaltioille 15 päivänä kesäkuuta 1994 antama tiedonanto, joka koskee suuntaviivoja yleiskattavia tukia tai yhte
näistettyjä toimenpideohjelmia varten, joita jäsenvaltioita pyydetään kehittämään terästeollisuusalueiden taloudellista muutosta 
koskevan yhteisön aloitteen osalta (Resider II) (EYVL C 180, 1.7.1994, s. 22).

Komission jäsenvaltioille 15  päivänä  kesäkuuta 1994 antama tiedonanto, joka koskee suuntaviivoja toimenpideohjelmia var
ten, joita jäsenvaltioita pyydetään kehittämään hiilikenttien taloudellista muutosta koskevan yhteisön aloitteen osalta (Rechar II) 
(EYVL C 180, 1.7.1994, s. 26).

Komission jäsenvaltioille 15 päivänä kesäkuuta 1994 antama tiedonanto, joka koskee suuntaviivoja toimintaohjelmia tai yleis
kattavia tukia varten, joita jäsenvaltiot voivat ehdottaa osana työvoiman sopeuttamista teolliseen muutokseen koskevaa yhtei
sön aloitetta työllisyyden edistämiseksi ja työvoiman sopeuttamiseksi teolliseen muutokseen (Adapt) (EYVL  C  180, 1.7.1994, 
s. 30).

Komission jäsenvaltioille 15 päivänä kesäkuuta 1994 antama tiedonanto, joka koskee suuntaviivoja toimintaohjelmia tai yleis
kattavia tukia varten, joita jäsenvaltiot voivat ehdottaa osana työllisyyttä ja inhimillisten voimavarojen kehittämistä koskevaa 
yhteisön aloitetta työllisyyden kasvun edistämiseksi ensisijaisesti inhimillisten voimavarojen kehittämisen avulla (Emploi) 
(EYVL C 180, 1.7.1994, s. 36).

Komission jäsenvaltioille 15  päivänä  kesäkuuta 1994 antama tiedonanto, joka koskee suuntaviivoja toimenpideohjelmia var
ten, joita jäsenvaltioita pyydetään kehittämään erityisen syrjäisiä alueita koskevan yhteisön aloitteen osalta (Regis II) (EYVL C 180, 
1.7.1994, s. 44).

Komission jäsenvaltioille 15 päivänä kesäkuuta 1994 antama tiedonanto, joka koskee suuntaviivoja yleiskattavaa tukea tai yhte
näistettyjä toimenpideohjelmia varten, joihin jäsenvaltioita pyydetään jättämään tukihakemuksia osana maatalouden kehittä
mistä koskevaa yhteisön aloitetta (Leader II) (EYVL C 180, 1.7.1994, s. 48).

Komission jäsenvaltioille 15 päivänä kesäkuuta 1994 antama tiedonanto, joka koskee suuntaviivoja jäsenvaltioiden toimenpi
deohjelmia varten, joita jäsenvaltioita pyydetään kehittämään osana rajan läheisten alueiden, rajat ylittävän yhteistyön ja valit
tujen energiaverkkojen kehittämistä koskevaa yhteisön aloitetta (Interreg II) (EYVL C 180, 1.7.1994, s. 60).

Ilmoitus jäsenvaltioille 16  päivänä  toukokuuta 1995 Pohjois-Irlannin ja Irlannin rajakreivikuntien rauhan ja sovinnon edistä
miseksi tarkoitetun erityisen tukiohjelman mukaisen aloitteen suuntaviivoista (Peace I -ohjelma) (EYVL C 186, 20.7.1995, s. 3).

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1988&mm=12&jj=31&type=L&nnn=374&pppp=0021&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:213:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1992&mm=06&jj=04&type=C&nnn=142&pppp=0005&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=07&jj=01&type=C&nnn=180&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=07&jj=01&type=C&nnn=180&pppp=0006&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=07&jj=01&type=C&nnn=180&pppp=0006&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=07&jj=01&type=C&nnn=180&pppp=0010&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=07&jj=01&type=C&nnn=180&pppp=0017&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=07&jj=01&type=C&nnn=180&pppp=0018&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=07&jj=01&type=C&nnn=180&pppp=0022&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=07&jj=01&type=C&nnn=180&pppp=0026&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=07&jj=01&type=C&nnn=180&pppp=0030&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=07&jj=01&type=C&nnn=180&pppp=0030&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=07&jj=01&type=C&nnn=180&pppp=0036&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=07&jj=01&type=C&nnn=180&pppp=0044&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=07&jj=01&type=C&nnn=180&pppp=0044&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=07&jj=01&type=C&nnn=180&pppp=0048&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=07&jj=01&type=C&nnn=180&pppp=0060&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1995&mm=07&jj=20&type=C&nnn=186&pppp=0003&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


KOMISSIO
OSASTO 13 — ALUE- JA KAUPUNKIPOLITIIKKA

LUKU 13 03 — EUROOPAN ALUEKEHITYSRAHASTO JA MUUT ALUEELLISET TOIMET (jatkoa)

13 03 07 (jatkoa)

20.2.2014 FI Euroopan unionin virallinen lehti II/581

Komission jäsenvaltioille 8 päivänä toukokuuta 1996 antama tiedonanto, joka koskee suuntaviivojen vahvistamista niiden kau
punkialueita koskevaan yhteisöaloitteeseen liittyvien toimenpideohjelmien osalta, joita jäsenvaltioita pyydetään kehittämään 
(Urban) (EYVL C 200, 10.7.1996, s. 4).

Komission jäsenvaltioille 8 päivänä toukokuuta 1996 antama tiedonanto, joka koskee muutettuja suuntaviivoja toimintaohjel
mia tai yleiskattavia tukia varten, joita jäsenvaltiot voivat ehdottaa osana työllisyyttä ja inhimillisten voimavarojen kehittämistä 
koskevaa yhteisön aloitetta työllisyyden kasvun edistämiseksi ensisijaisesti inhimillisten voimavarojen kehittämisen avulla 
(EYVL C 200, 10.7.1996, s. 13).

Komission jäsenvaltioille 8 päivänä toukokuuta 1996 antama tiedonanto, joka koskee muutettuja suuntaviivoja toimintaohjel
mia tai yleiskattavia tukia varten, joita jäsenvaltiot voivat ehdottaa osana työvoiman sopeuttamista teolliseen muutokseen kos
kevaa yhteisön aloitetta työllisyyden edistämiseksi ja työvoiman sopeuttamiseksi teolliseen muutokseen (Adapt) (EYVL C 200, 
10.7.1996, s. 7).

Komission jäsenvaltioille 8 päivänä toukokuuta 1996 antama tiedonanto, joka koskee niiden toimenpideohjelmien suuntavii
vojen vahvistamista, joita jäsenvaltioita pyydetään kehittämään ylikansallista yhteistyötä aluesuunnittelun alalla koskevan 
Interreg-yhteisöaloitteen osalta (Interreg II C) (EYVL C 200, 10.7.1996, s. 23).

Komission neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle 26 päivänä marraskuuta 
1997 antama tiedonanto, joka koskee erityistä tukiohjelmaa rauhan ja sovinnon aikaansaamiseksi Pohjois-Irlannissa ja Irlannin 
raja-alueen kreivikunnissa (1995–1999) (Peace I -ohjelma) (KOM(97) 642 lopullinen).

13 03 08  Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) toimien loppuun saattaminen – Tekninen apu ja innovatiiviset toimet (2000–2006)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 136 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ohjelmakaudelta 2000–2006 maksattamatta olevat EAKR:n sitoumukset innovatiivisten toi
mien ja teknisen avun osalta asetuksen (EY) N:o 1260/1999 22 ja 23 artiklan mukaisesti. Innovatiivisiin toimiin kuuluu tutki
muksia, pilottihankkeita ja kokemusten vaihtoa. Niiden erityistavoitteena oli parantaa rakennerahastojen tukitoimenpiteiden 
laatua. Tekninen apu kattaa valmistelu-, seuranta-, arviointi-, valvonta- ja hallinnointitoimet, joita tarvitaan EAKR:n toiminnan 
toteuttamiseksi. Määrärahasta voidaan rahoittaa erityisesti

— tukimenoja (edustuskulut, koulutus, kokoukset, virkamatkat), 

— tiedotus- ja julkaisumenoja, 

— tietotekniikka- ja televiestintämenoja, 

— palveluja ja tutkimuksia koskevia hankintasopimuksia, 

— avustuksia.

Määräraha on lisäksi tarkoitettu kattamaan kumppanien toimien rahoittaminen ohjelmakauden 2014–2020 valmistelussa.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 1260/1999, annettu 21 päivänä kesäkuuta 1999, rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöksistä 
(EYVL L 161, 26.6.1999, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1783/1999, annettu 12 päivänä heinäkuuta 1999, Euroopan aluekehitys
rahastosta (EYVL L 213, 13.8.1999, s. 1).

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1996&mm=07&jj=10&type=C&nnn=200&pppp=0004&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1996&mm=07&jj=10&type=C&nnn=200&pppp=0013&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1996&mm=07&jj=10&type=C&nnn=200&pppp=0007&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1996&mm=07&jj=10&type=C&nnn=200&pppp=0007&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1996&mm=07&jj=10&type=C&nnn=200&pppp=0023&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:161:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:213:0001:0001:FI:PDF
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13 03 09  Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) toimien loppuun saattaminen – Tekninen apu ja innovatiiviset toimet (ennen vuotta 
2000)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aikaisempien, vuotta 2000 edeltäneiden ohjelmakausien aikana tehtyjen sellaisten EAKR:n 
sitoumusten maksaminen, jotka liittyvät innovatiivisiin toimiin tai valmistelu-, arviointi- tai seurantatoimenpiteisiin sekä mui
hin asiaan liittyvissä asetuksissa säädettyihin teknistä apua koskeviin toimenpidemuotoihin. Se on tarkoitettu myös entisten 
monivuotisten toimien rahoittamiseen, erityisesti sellaisten, jotka on hyväksytty ja pantu täytäntöön muiden jäljempänä mai
nittujen asetusten nojalla ja joita ei voida määritellä rahastojen ensisijaisiksi tavoitteiksi. Määrärahaa käytetään tarvittaessa myös 
kattamaan rahoitus tapauksissa, joissa vastaavia maksusitoumusmäärärahoja ei ole käytettävissä eikä vahvistettu ohjelmakau
deksi 2000–2006.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2088/85, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1985, yhtenäistetyistä Välimeren ohjelmista (EYVL L 197, 
27.7.1985, s. 1).

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2052/88, annettu 24 päivänä kesäkuuta 1988, rakennerahastojen päämääristä ja tehokkuudesta ja 
niiden toiminnan yhteensovittamisesta keskenään sekä Euroopan investointipankin toiminnan ja muiden rahoitusvälineiden 
kanssa (EYVL L 185, 15.7.1988, s. 9).

Neuvoston asetus (ETY) N:o 4253/88, annettu 19 päivänä joulukuuta 1988, rakennerahastojen päämääristä ja tehokkuudesta ja 
niiden toiminnan yhteensovittamisesta keskenään sekä Euroopan investointipankin toiminnan ja muiden rahoitusvälineiden 
kanssa annetun asetuksen (ETY) N:o 2052/88 soveltamisesta (EYVL L 374, 31.12.1988, s. 1).

Neuvoston asetus (ETY) N:o 4254/88, annettu 19 päivänä joulukuuta 1988, asetuksen (ETY) N:o 2052/88 soveltamisesta Euroo
pan aluekehitysrahaston osalta (EYVL L 374, 31.12.1988, s. 15).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1783/1999, annettu 12 päivänä heinäkuuta 1999, Euroopan aluekehitys
rahastosta (EYVL L 213, 13.8.1999, s. 1).

13 03 12  Unionin osuus Irlannin kansainväliseen rahastoon

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 12 000 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan unionin rahoitus englantilais-irlantilaisella sopimuksella 15  päivänä  marraskuuta 1985 
perustetussa Irlannin kansainvälisessä rahastossa, joka on tarkoitettu edistämään taloudellista ja sosiaalista kehitystä ja edistä
mään Irlannin väestönosien kontakteja, vuoropuhelua ja sovittelua.

Irlannin kansainvälisen rahaston yhteydessä toteutetut toimet voivat täydentää ja tukea ohjelmalla edistettäviä toimia, joilla täh
dätään rauhanprosessin tukemiseen Irlannin molemmissa osissa.

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1985&mm=07&jj=27&type=L&nnn=197&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1985&mm=07&jj=27&type=L&nnn=197&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1988&mm=07&jj=15&type=L&nnn=185&pppp=0009&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1988&mm=12&jj=31&type=L&nnn=374&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1988&mm=12&jj=31&type=L&nnn=374&pppp=0015&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:213:0001:0001:FI:PDF
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Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 177/2005, annettu 24 päivänä tammikuuta 2005, yhteisön rahoitustuesta Irlannin kansainväliselle 
rahastolle (2005–2006) (EUVL L 30, 3.2.2005, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1232/2010, annettu 15 päivänä joulukuuta 2010, Irlannin kansainväliselle 
rahastolle annettavasta Euroopan unionin rahoitustuesta (2007–2010) (EUVL L 346, 30.12.2010, s. 1).

13 03 13  Interreg III -yhteisöaloitteen (2000–2006) loppuun saattaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. p.m. 42 000 000 3 699 160,54 129 184 779,76

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ohjelmakaudelta 2000–2006 maksattamatta olevat, rajat ylittävään, valtioiden väliseen ja 
alueiden väliseen yhteistyöhön liittyvän Interreg III -yhteisöaloitteen sitoumukset.

Erityistä huomiota kiinnitetään rajat ylittävään toimintaan, erityisesti parempaan yhteensovittamiseen Phare-, Tacis-, Ispa- ja 
Meda-ohjelmien kanssa.

Määräraha on lisäksi tarkoitettu kattamaan rajat ylittävien työntekijöiden liikkuvuutta ja ammattitaitoa koskevien toimien koor
dinoimisesta aiheutuvat kustannukset. Yhteistyö syrjäisimpien alueiden kanssa otetaan niin ikään asianmukaisesti huomioon.

Määräraha voidaan yhdistää Phare-ohjelman rajat ylittävään yhteistyöhön varattujen määrärahojen kanssa yhteisiin hankkeisiin 
unionin ulkorajoilla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muun muassa vanhojen ja uusien jäsenvaltioiden ja hakijamaiden välistä paikallista ja alu
eellista yhteistyötä valmistelevat toimet demokratian sekä yhteiskunnallisen ja alueellisen kehityksen alalla.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1783/1999, annettu 12 päivänä heinäkuuta 1999, Euroopan aluekehitys
rahastosta (EYVL L 213, 13.8.1999, s. 1).

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission tiedonanto, annettu 2  päivänä  syyskuuta 2004, Euroopan alueen sopusointuiseen ja tasapainoiseen kehittämiseen 
tähtäävän Euroopan laajuista yhteistyötä koskevan yhteisöaloitteen suuntaviivojen vahvistamisesta – INTERREG III (EUVL C 226, 
10.9.2004, s. 2).

13 03 14  Tuki ehdokasvaltioiden naapurialueille – Aikaisempien ohjelmien (2000–2006) loppuun saattaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

Selvitysosa

Momentti on tarkoitettu kattamaan ohjelmakaudelta 2000–2006 maksattamatta olevat sitoumukset rajat ylittävään, valtioiden 
väliseen ja alueiden väliseen yhteistyöhön liittyvän Interreg III -yhteisöaloitteen sääntöjen mukaisesti ehdokasvaltioiden naapu
rialueilla toteutettavien hankkeiden osalta. Toimenpiteissä otetaan huomioon komission tiedonanto laajentumisen vaikutuk
sesta ehdokasmaita reunustaville alueille – yhteisön rajaseututoiminta (KOM(2001) 437 lopullinen).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:030:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:346:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:213:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:226:0002:0002:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:226:0002:0002:FI:PDF
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13 03 16  Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) toimien loppuun saattaminen – Lähentyminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 21 544 000 000 25 310 105 801 24 798 520 000 24 286 754 507,— 21 338 197 588,40

Selvitysosa

Entiset momentit 13 03 16 ja 13 05 02 (osittain)

Määräraha on tarkoitettu kattamaan EAKR:n lähentymistavoitteen mukaisesti ohjelmakaudella 2007–2013 toteutettavien ohjel
mien maksamatta olevat sitoumukset. Lähentymistavoitteen tarkoituksena on vauhdittaa vähiten kehittyneiden jäsenvaltioiden 
ja alueiden lähentymistä parantamalla kasvun ja työllisyyden edellytyksiä.

Osa määrärahasta on tarkoitettu käytettäväksi alueen sisäisiin kehityseroihin puuttumiseen, jotta köyhyysloukussa ja epäsuo
tuisassa asemassa olevat alueelliset yksiköt eivät jää huomiotta kyseisen alueen yleisen kehitystason vuoksi.

Asetuksen (EY)  N:o  1083/2006, sellaisena kuin se on muutettuna Kroatian tasavallan liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn 
sopimuksen liitteessä III olevalla 7 kohdalla (EUVL L 112, 24.4.2012), 105 a artiklan 1 kohdan mukaan ohjelmat ja suurhank
keet, jotka on Kroatian liittymispäivänä hyväksytty asetuksen (EY) N:o 1085/2006 nojalla ja joiden täytäntöönpano ei ole päät
tynyt mainittuun päivään mennessä, katsotaan komission hyväksymiksi asetuksen (EY) N:o 1083/2006 nojalla, lukuun ottamatta 
ohjelmia, jotka on hyväksytty asetuksen (EY) N:o 1085/2006 3 artiklan 1 kohdan a ja e alakohdassa tarkoitettujen osa-alueiden 
nojalla.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY)  N:o  1080/2006, annettu 5  päivänä  heinäkuuta 2006, Euroopan aluekehitys
rahastosta ja asetuksen (EY) N:o 1783/1999 kumoamisesta (EUVL L 210, 31.7.2006, s. 1).

Neuvoston asetus (EY)  N:o  1083/2006, annettu 11  päivänä  heinäkuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosi
aalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY)  N:o  1260/1999 kumoamisesta 
(EUVL L 210, 31.7.2006, s. 25).

13 03 17  Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) toimien loppuun saattaminen – PEACE

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 26 000 000 34 060 138 45 000 000 33 392 292,— 31 214 182,38

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan EAKR:n Euroopan alueellisen yhteistyön tavoitteen mukaisesti ohjelmakaudella 2007–2013 
toteutettavan Peace-ohjelman maksamatta olevat sitoumukset.

Peace-ohjelma toteutetaan rajat ylittävänä yhteistyöohjelmana asetuksen (EY)  N:o  1083/2006  3  artiklan  2  kohdan c alakoh
dassa tarkoitetulla tavalla.

Peace-ohjelmalla edistetään yhteiskunnallista ja taloudellista vakautta asianomaisilla alueilla, mukaan luettuna erityisesti toimet, 
joilla edistetään yhteisöjen välistä yhteenkuuluvuutta. Tukikelpoinen alue kattaa Pohjois-Irlannin kokonaisuudessaan ja Irlannin 
raja-alueen. Ohjelma toteutetaan noudattaen täysimääräisesti rakennerahastotukitoimien täydentävyyttä.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY)  N:o  1080/2006, annettu 5  päivänä  heinäkuuta 2006, Euroopan aluekehitys
rahastosta ja asetuksen (EY) N:o 1783/1999 kumoamisesta (EUVL L 210, 31.7.2006, s. 1).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:112:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0025:0025:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0001:0001:FI:PDF
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Neuvoston asetus (EY)  N:o  1083/2006, annettu 11  päivänä  heinäkuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosi
aalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY)  N:o  1260/1999 kumoamisesta 
(EUVL L 210, 31.7.2006, s. 25).

Viiteasiakirjat-säädökset

Brysselissä 15 ja 16 päivänä joulukuuta 2005 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät.

13 03 18  Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) toimien loppuun saattaminen – Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 4 149 480 610 4 022 082 950 4 229 539 633 3 942 734 514,— 3 339 206 917,07

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan EAKR:n alueellisen kilpailukyvyn ja työllisyyden tavoitteen mukaisesti ohjelmakaudella 
2007–2013 toteutettavien ohjelmien maksamatta olevat sitoumukset. Vähiten kehittyneiden alueiden ulkopuolella toteutetta
van tavoitteen tarkoituksena on vahvistaa alueiden kilpailukykyä ja houkuttavuutta sekä työllisyyttä ottamalla huomioon 
Eurooppa 2020 -strategiassa asetetut päämäärät.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY)  N:o  1080/2006, annettu 5  päivänä  heinäkuuta 2006, Euroopan aluekehitys
rahastosta ja asetuksen (EY) N:o 1783/1999 kumoamisesta (EUVL L 210, 31.7.2006, s. 1).

Neuvoston asetus (EY)  N:o  1083/2006, annettu 11  päivänä  heinäkuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosi
aalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY)  N:o  1260/1999 kumoamisesta 
(EUVL L 210, 31.7.2006, s. 25).

13 03 19  Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) toimien loppuun saattaminen – Euroopan alueiden välinen yhteistyö

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 1 106 791 028 1 213 929 810 1 145 523 270 1 170 680 290,— 1 038 863 478,22

Selvitysosa

Entinen momentti 13 03 19 ja entiset alamomentit 13 05 03 01 ja 13 05 03 02 (osittain)

Määräraha on tarkoitettu kattamaan EAKR:n Euroopan alueellisen yhteistyön tavoitteen mukaisesti ohjelmakaudella 2007–2013 
toteutettavien ohjelmien maksamatta olevat sitoumukset. Tavoitteen tarkoituksena on vahvistaa alueellista ja makroalueellista 
yhteistyötä ja kokemustenvaihtoa asianmukaisella tasolla.

Asetuksen (EY)  N:o  1083/2006, sellaisena kuin se on muutettuna Kroatian tasavallan liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn 
sopimuksen liitteessä III olevalla 7 kohdalla (EUVL L 112, 24.4.2012), 105 a artiklan 1 kohdan mukaan ohjelmat ja suurhank
keet, jotka on Kroatian liittymispäivänä hyväksytty asetuksen (EY) N:o 1085/2006 nojalla ja joiden täytäntöönpano ei ole päät
tynyt mainittuun päivään mennessä, katsotaan komission hyväksymiksi asetuksen (EY) N:o 1083/2006 nojalla, lukuun ottamatta 
ohjelmia, jotka on hyväksytty asetuksen (EY) N:o 1085/2006 3 artiklan 1 kohdan a ja e alakohdassa tarkoitettujen osa-alueiden 
nojalla.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0025:0025:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0025:0025:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:112:0001:0001:FI:PDF
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Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY)  N:o  1080/2006, annettu 5  päivänä  heinäkuuta 2006, Euroopan aluekehitys
rahastosta ja asetuksen (EY) N:o 1783/1999 kumoamisesta (EUVL L 210, 31.7.2006, s. 1).

Neuvoston asetus (EY)  N:o  1083/2006, annettu 11  päivänä  heinäkuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosi
aalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY)  N:o  1260/1999 kumoamisesta 
(EUVL L 210, 31.7.2006, s. 25).

13 03 20  Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) toimien loppuun saattaminen – Operatiivinen tekninen apu

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 25 600 000 50 000 000 35 583 088 45 518 218,01 37 669 113,37

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ohjelmakaudella 2007–2013 maksamatta olevat sitoumukset asetuksen 
(EY) N:o 1083/2006 täytäntöönpanoon tarvittavaa valmistelua, seurantaa, hallinnollista ja teknistä tukea, arviointia, tarkastuk
sia ja valvontaa koskevien toimenpiteiden osalta kyseisen asetuksen 45  artiklan mukaisesti. Määrärahalla voidaan kattaa 
erityisesti:

— tukimenoja (edustuskulut, koulutus, kokoukset, virkamatkat), 

— tiedotus- ja julkaisumenoja, 

— tietotekniikka- ja televiestintämenoja, 

— palveluja ja tutkimuksia koskevia hankintasopimuksia, 

— avustuksia.

Määräraha on lisäksi tarkoitettu kattamaan komission hyväksymien toimenpiteiden rahoittaminen ohjelmakauden 2014–2020 
valmistelussa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY)  N:o  1080/2006, annettu 5  päivänä  heinäkuuta 2006, Euroopan aluekehitys
rahastosta ja asetuksen (EY) N:o 1783/1999 kumoamisesta (EUVL L 210, 31.7.2006, s. 1).

Neuvoston asetus (EY)  N:o  1083/2006, annettu 11  päivänä  heinäkuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosi
aalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY)  N:o  1260/1999 kumoamisesta 
(EUVL L 210, 31.7.2006, s. 25).

13 03 31  Teknistä apua Euroopan unionin Itämeren aluetta koskevalle strategialle ja sitä koskevaa tiedotusta sekä tietämyksen lisää
mistä makroalueita koskevasta strategiasta (2007–2013) koskevien toimien loppuun saattaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 1 600 000 2 500 000 494 210 2 432 751,— 894 230,33

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta maksamatta olevat sitoumukset.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0025:0025:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0025:0025:FI:PDF
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Määräraha on tarkoitettu kattamaan ohjelmakaudelta 2007–2013 maksamatta olevat sitoumukset, jotta voidaan varmistaa

— asianmukainen tiedonkulku tiedotteiden (verkkoversio mukaan lukien), tilannekatsausten ja konferenssien, erityisesti vuo
sittaisen foorumin, välityksellä, 

— sellaisten tilaisuuksien järjestäminen Itämeren alueella, joissa Itämeri-projektia ja tällaisen makroaluetoimenpiteen periaat
teita tehdään tunnetuksi kaikilla asiasta kiinnostuneilla Euroopan alueilla, 

— strategian menestyksekäs hallinnointi hajautetun järjestelmän avulla ja erityisesti ensisijaisten osa-alueiden koordinaatto
reita ja lippulaivahankkeiden vetäjiä koskevalla järjestelyllä, 

— Euroopan unionin Itämeren aluetta koskevaan strategiaan liittyvien toimien suunnittelua ja koordinointia koskeva tekni
nen ja hallinnollinen apu, 

— rahoituksen osoittaminen strategiaa tukevien hankkeiden suunnitteluun ja valmisteluun, 

— kansalaisyhteiskunnan osallistumisen tukeminen, 

— ensisijaisten osa-alueiden koordinaattorien harjoittaman koordinointitoiminnan tukeminen jatkossakin, 

— osallistuminen toteutusvälineeseen EIP:n kanssa, jos Itämeren alueen jäsenvaltiot sitä pyytävät, 

— kunnianhimoisemman viestintästrategian kehittäminen Euroopan unionin Itämeren aluetta koskevaa strategiaa varten.

Teknisen avun toimenpiteille osoitettavalla jatkotuella olisi

— tuettava edelleen ensisijaisten osa-alueiden koordinaattorien harjoittamaa koordinointitoimintaa, 

— osallistuttava toteutusvälineeseen EIP:n kanssa, jos Itämeren alueen jäsenvaltiot sitä pyytävät, 

— kehitettävä Euroopan unionin Itämeren aluetta koskevaa strategiaa varten kunnianhimoisempi viestintästrategia.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY)  N:o  1080/2006, annettu 5  päivänä  heinäkuuta 2006, Euroopan aluekehitys
rahastosta ja asetuksen (EY) N:o 1783/1999 kumoamisesta (EUVL L 210, 31.7.2006, s. 1).

Neuvoston asetus (EY)  N:o  1083/2006, annettu 11  päivänä  heinäkuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosi
aalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY)  N:o  1260/1999 kumoamisesta 
(EUVL L 210, 31.7.2006, s. 25).

13 03 40  Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) lähentymistavoitteen määrärahoista rahoitettujen riskinjakovälineiden (2007–2013) 
loppuun saattaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

Selvitysosa

Määrärahalla on tarkoitus rahoittaa rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa oleville tai vakavien vaikeuksien uhasta kär
siville jäsenvaltioille tarkoitettuja riskinjakovälineitä EAKR:n lähentymistavoitteen määrärahoin.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0001:0001:FI:PDF
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Riskinjakovälineen kattaman toimen loppuun saattamisen jälkeen takaisin saadut määrät sekä jäljelle jäävät määrät voidaan käyt
tää uudestaan riskinjakovälineen puitteissa, jos jäsenvaltio edelleen täyttää asetuksen (EY) N:o 1083/2006 77 artiklan 2 kohdassa 
säädetyt edellytykset. Jos jäsenvaltio ei enää täytä kyseisiä edellytyksiä, takaisin saatujen määrien ja jäljelle jääneiden määrien kat
sotaan olevan käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja.

Mahdolliset takaisin saatujen määrien sekä jäljelle jääneiden määrien perusteella käyttötarkoitukseensa sidotut tulot, jotka ote
taan tulotaulukon alamomentille  6  1  4  4, otetaan määrärahoiksi varainhoitoasetuksen 21  artiklan mukaisesti. Asianomaisen 
jäsenvaltion pyynnöstä tällaisten käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen tuottamat ylimääräiset maksusitoumusmäärärahat lisä
tään seuraavana vuonna kyseisen jäsenvaltion koheesiopolitiikan määrärahoihin.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY)  N:o  1083/2006, annettu 11  päivänä  heinäkuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosi
aalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY)  N:o  1260/1999 kumoamisesta 
(EUVL L 210, 31.7.2006, s. 25) ja erityisesti sen 36 a artikla.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  423/2012, annettu 22  päivänä  toukokuuta 2012, neuvoston asetuksen 
(EY)  N:o  1083/2006 muuttamisesta rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa oleville tai vakavien vaikeuksien uhasta 
kärsiville jäsenvaltioille tarkoitettuja riskinjakovälineitä koskevien tiettyjen säännösten osalta (EUVL L 133, 23.5.2012, s. 1).

13 03 41  Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen määrärahoista rahoitettujen ris
kinjakovälineiden (2007–2013) loppuun saattaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

Selvitysosa

Määrärahalla on tarkoitus rahoittaa rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa oleville tai vakavien vaikeuksien uhasta kär
siville jäsenvaltioille tarkoitettuja riskinjakovälineitä EAKR:n alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen määrärahoin.

Riskinjakovälineen kattaman toimen loppuun saattamisen jälkeen takaisin saadut määrät sekä jäljelle jäävät määrät voidaan käyt
tää uudestaan riskinjakovälineen puitteissa, jos jäsenvaltio edelleen täyttää asetuksen (EY) N:o 1083/2006 77 artiklan 2 kohdassa 
säädetyt edellytykset. Jos jäsenvaltio ei enää täytä kyseisiä edellytyksiä, takaisin saatujen määrien ja jäljelle jääneiden määrien kat
sotaan olevan käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja.

Mahdolliset takaisin saatujen määrien sekä jäljelle jääneiden määrien perusteella käyttötarkoitukseensa sidotut tulot, jotka ote
taan tulotaulukon alamomentille  6  1  4  4, otetaan määrärahoiksi varainhoitoasetuksen 21  artiklan mukaisesti. Asianomaisen 
jäsenvaltion pyynnöstä tällaisten käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen tuottamat ylimääräiset maksusitoumusmäärärahat lisä
tään seuraavana vuonna kyseisen jäsenvaltion koheesiopolitiikan määrärahoihin.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY)  N:o  1083/2006, annettu 11  päivänä  heinäkuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosi
aalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY)  N:o  1260/1999 kumoamisesta 
(EUVL L 210, 31.7.2006, s. 25) ja erityisesti sen 36 a artikla.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  423/2012, annettu 22  päivänä  toukokuuta 2012, neuvoston asetuksen 
(EY)  N:o  1083/2006 muuttamisesta rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa oleville tai vakavien vaikeuksien uhasta 
kärsiville jäsenvaltioille tarkoitettuja riskinjakovälineitä koskevien tiettyjen säännösten osalta (EUVL L 133, 23.5.2012, s. 1).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0025:0025:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:133:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0025:0025:FI:PDF
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13 03 60  Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) – Vähemmän kehittyneet alueet – Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoite

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

17 627 800 000 1 125 000 000

Selvitysosa

Uusi momentti

Määräraha on tarkoitettu kattamaan investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen mukainen EAKR:n tuki vähemmän kehit
tyneillä alueilla ohjelmakaudella 2014–2020. Taloudellisesti ja sosiaalisesti vähemmän kehittyneiden alueiden jälkeenjääneisyy
den umpeen kurominen edellyttää pitkäaikaisia toimia. Tähän luokkaan kuuluvat alueet, joiden BKT asukasta kohden on 
vähemmän kuin 75 prosenttia unionin keskimääräisestä BKT:stä.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1301/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitys
rahastosta ja Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitetta koskevista erityissäännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1080/2006 
kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 289).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitys
rahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri-
ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, kohee
siorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320).

13 03 61  Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) – Siirtymäalueet – Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoite

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

2 865 400 000 167 824 266

Selvitysosa

Uusi momentti

Määräraha on tarkoitettu kattamaan investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen mukainen EAKR:n tuki kaudella 
2014–2020 uudessa ’siirtymäalueiden’ alueluokassa, jolla korvataan vuosina 2007–2013 käytössä ollut tuen asteittainen 
käyttöönotto- ja käytöstäpoistojärjestelmä. Tähän luokkaan kuuluvat alueet, joiden BKT henkeä kohden on 75–90 prosenttia 
unionin keskimääräisestä BKT:stä.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1301/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitys
rahastosta ja Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitetta koskevista erityissäännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1080/2006 
kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 289).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitys
rahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri-
ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, kohee
siorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0289:0289:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0320:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0289:0289:FI:PDF
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13 03 62  Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) – Kehittyneemmät alueet – Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoite

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

3 650 900 000 209 061 086

Selvitysosa

Uusi momentti

Määräraha on tarkoitettu kattamaan investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen mukainen EAKR:n tuki kehittyneem
millä alueilla ohjelmakaudella 2014–2020. Vaikka toimenpiteet vähemmän kehittyneillä alueilla pysyvätkin edelleen koheesio
politiikan prioriteettina, tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikkiin jäsenvaltioihin liittyvät tärkeät haasteet, joita ovat 
maailmanlaajuinen kilpailu osaamistaloudessa, siirtyminen vähähiiliseen talouteen ja vallitsevan taloudellisen tilanteen vuoksi 
pahentunut yhteiskunnan polarisoituminen. Tähän luokkaan kuuluvat alueet, joiden BKT asukasta kohden on enemmän kuin 
90 prosenttia unionin keskimääräisestä BKT:stä.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1301/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitys
rahastosta ja Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitetta koskevista erityissäännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1080/2006 
kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 289).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitys
rahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri-
ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, kohee
siorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320).

13 03 63  Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) – Ylimääräiset määrärahat kaikkein syrjäisimmille ja harvaan asutuille alueille – 
Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoite

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

209 100 000 13 000 000

Selvitysosa

Uusi momentti

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen mukainen EAKR:n erityinen ylimääräi
nen tuki kaikkein syrjäisimmille ja harvaan asutuille alueille ohjelmakaudella 2014–2020. Tällä lisärahoituksella on tarkoitus 
ottaa huomioon erityishaasteet, joita kohdistuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 349 artiklassa tarkoitettui
hin syrjäisimpiin alueisiin ja pohjoisiin harvaan asuttuihin alueisiin, jotka täyttävät Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymissopi
mukseen liitetyssä pöytäkirjassa N:o 6 olevassa 2 artiklassa määrätyt ehdot.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0289:0289:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0320:FI:PDF
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Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1301/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitys
rahastosta ja Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitetta koskevista erityissäännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1080/2006 
kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 289).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitys
rahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri-
ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, kohee
siorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320).

13 03 64  Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) – Euroopan alueiden välinen yhteistyö

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

505 700 000 53 703 765

Selvitysosa

Uusi momentti

Määräraha on tarkoitettu kattamaan EAKR:n Euroopan alueiden välinen yhteistyö -tavoitteen mukainen tuki ohjelmakaudella 
2014–2020. Sillä rahoitetaan naapurialueiden välistä rajaseutuyhteistyötä, laajemmilla alueilla toteutettavaa valtioiden välistä 
yhteistyötä ja alueiden välistä yhteistyötä. Siihen sisältyy myös tuki unionin ulkorajoilla toteutettaville yhteistyötoimille, joita 
tuetaan eurooppalaisesta naapuruuden ja kumppanuuden välineestä ja liittymistä valmistelevasta tukivälineestä.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1299/2013, annettu 17  päivänä  joulukuuta 2013, Euroopan alueellinen 
yhteistyö -tavoitteen tukemista Euroopan aluekehitysrahastosta koskevista erityissäännöksistä (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 259).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1301/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitys
rahastosta ja Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitetta koskevista erityissäännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1080/2006 
kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 289).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitys
rahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri-
ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, kohee
siorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0289:0289:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0320:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0259:0259:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0289:0289:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0320:FI:PDF
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13 03 65  Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) – Operatiivinen tekninen apu

13 03 65 01  Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) – Operatiivinen tekninen apu

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

69 000 000 47 000 000

Selvitysosa

Määrärahalla on tarkoitus tukea asetuksen (EU) N:o 1303/2013 täytäntöönpanoon tarvittavaa valmistelua, seurantaa, hallinnol
lista ja teknistä apua, arviointia, tarkastuksia ja valvontaa koskevia toimenpiteitä kyseisen asetuksen 58 ja 118 artiklan mukai
sesti. Määrärahalla voidaan kattaa erityisesti tukimenoja (edustuskulut, koulutus, kokoukset, virkamatkat).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan myös muun muassa seuraavat toimet:

— sähköisen hankehakemuksen ja raportoinnin sekä toimenpideohjelmien hallinnointia ja täytäntöönpanoa koskevien asia
kirjojen ja menettelyjen standardoinnin mahdollistavien välineiden kehittäminen, 

— vertaisarviointi kunkin jäsenvaltion varainhoidosta ja tulosten laadusta, 

— vakiomuotoiset tarjouskilpailuasiakirjat hankintamenettelyjä varten, 

— tulosten ja vaikutusindikaattorien yhteinen järjestelmä, 

— parhaita käytäntöjä koskeva opas varojen käyttöprosessin optimoimiseksi ja virhetason alentamiseksi.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1301/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitys
rahastosta ja Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitetta koskevista erityissäännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1080/2006 
kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 289).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitys
rahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri-
ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, kohee
siorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320).

13 03 65 02  Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) – Komission jäsenvaltion pyynnöstä hallinnoima operatiivinen tekninen apu

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m.

Selvitysosa

Tästä alamomentista on tarkoitus kattaa osa tekniseen apuun tarkoitetusta jäsenvaltiokohtaisesta määrärahasta, joka on siirretty 
komission aloitteesta annettavaan tekniseen apuun tilapäisistä talousarviovaikeuksista kärsivän jäsenvaltion pyynnöstä. Asetuk
sen (EU) N:o 1303/2013 25 artiklan mukaisesti on tarkoitus kattaa toimenpiteet, joilla tunnistetaan, priorisoidaan ja toteute
taan rakenteellisia ja hallinnollisia uudistuksia vastauksena kyseisen jäsenvaltion taloudellisiin ja sosiaalisiin haasteisiin.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0289:0289:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0320:FI:PDF
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Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1301/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitys
rahastosta ja Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitetta koskevista erityissäännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1080/2006 
kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 289).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitys
rahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri-
ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, kohee
siorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320).

13 03 66  Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) – Kaupunkialueiden kestävän kehityksen innovatiiviset toimenpiteet

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

50 100 000 p.m.

Selvitysosa

Uusi momentti

Määräraha on tarkoitettu tukemaan EAKR:n innovatiivisia toimenpiteitä komission aloitteesta kaupunkialueiden kestävän kehi
tyksen alalla esitetyn asetuksen (EU) N:o 1301/2013 8 artiklan mukaisesti. Innovatiiviset toimenpiteet käsittävät tutkimuksia ja 
pilottihankkeita, joilla määritetään tai testataan unionin tasolla merkittäviä uusia ratkaisuja, jotka liittyvät kaupunkialueiden kes
tävään kehitykseen.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1301/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitys
rahastosta ja Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitetta koskevista erityissäännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1080/2006 
kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 289).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitys
rahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri-
ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, kohee
siorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0289:0289:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0320:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0289:0289:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0320:FI:PDF
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13 03 67  Tekninen apu Euroopan unionin Itämeren aluetta koskevalle strategialle ja sitä koskeva tiedotus sekä tietämyksen lisäämi
nen makroalueita koskevasta strategiasta

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

2 500 000 1 250 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu Euroopan unionin Itämeren aluetta koskevan strategian toteuttamiseen.

Teknisen avun toimenpiteille vuonna 2014 osoitettavalla jatkotuella

1. olisi tuettava edelleen lippulaivahankkeiden vetäjien harjoittamaa koordinointitoimintaa

2. olisi osallistuttava toteutusvälineeseen EIP:n kanssa, jos Itämeren alueen jäsenvaltiot sitä pyytävät

3. olisi kehitettävä Euroopan unionin Itämeren aluetta koskevaa strategiaa varten kunnianhimoisempi viestintästrategia.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1301/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitys
rahastosta ja Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitetta koskevista erityissäännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1080/2006 
kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 289).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitys
rahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri-
ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, kohee
siorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320).

13 03 68  Makroaluestrategiat vuosina 2014–2020 – Euroopan unionin Tonavan aluetta koskeva strategia – Tekninen apu

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

2 500 000 1 250 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu Euroopan unionin Tonavan aluetta koskevan strategian toteuttamiseen.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1301/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitys
rahastosta ja Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitetta koskevista erityissäännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1080/2006 
kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 289).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitys
rahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri-
ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, kohee
siorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0289:0289:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0320:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0289:0289:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0320:FI:PDF
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13 03 77  Pilottihankkeet ja valmistelutoimet

13 03 77 01  Pilottihanke: romaniväestön integroimista koskevien menetelmien yleiseurooppalainen yhteensovittaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 288 393,16

Selvitysosa

Entinen momentti 13 03 21

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

13 03 77 02  Pilottihanke – Alueellisen ja paikallisen yhteistyön tehostaminen tuomalla unionin aluepolitiikkaa esille maailmanlaajuisesti

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. p.m. 92 000 0,— 288 622,—

Selvitysosa

Entinen momentti 13 03 23

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

13 03 77 03  Valmistelutoimi – Mikroluottojen kannalta suotuisamman toimintaympäristön edistäminen Euroopassa

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

Selvitysosa

Entinen momentti 13 03 24

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta valmistelutoimen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

13 03 77 04  Pilottihanke – Esikaupunkialueiden kestävä elvyttäminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. p.m. 142 163 0,— 142 162,50

Selvitysosa

Entinen momentti 13 03 26

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

13 03 77 05  Valmistelutoimi – RURBAN – Kaupunkien ja maaseudun kestävään kehitykseen tähtäävä kumppanuus

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 549 014 p.m. p.m. 0,— 155 083,50

Selvitysosa

Entinen momentti 13 03 27

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta valmistelutoimen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.
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13 03 77 06  Valmistelutoimi – Alueellisen ja paikallisen yhteistyön tehostaminen tuomalla unionin aluepolitiikkaa esille maailmanlaajuisesti

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000,— 969 563,49

Selvitysosa

Entinen momentti 13 03 28

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta valmistelutoimen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

13 03 77 07  Valmistelutoimi – Hallinnointimallin määrittely Euroopan unionin Tonavan aluetta varten – parempaa ja tehokkaampaa 
koordinointia

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 1 000 000 1 000 000 900 000 0,— 719 908,29

Selvitysosa

Entinen momentti 13 03 29

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta valmistelutoimen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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13 03 77 08  Pilottihanke – Yhteisen alueellisen identiteetin, kansakuntien keskinäisen sovun sekä taloudellisen ja sosiaalisen yhteistyön, yleis
eurooppalainen osaamis- ja asiantuntemusfoorumi mukaan lukien, edistäminen Tonavan makroalueella

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 1 300 000 p.m. 600 000 0,— 920 000,—

Selvitysosa

Entinen momentti 13 03 30

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

13 03 77 09  Euroopan unionin Atlantti-strategian Atlantti-foorumia koskeva valmistelutoimi

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— 600 000 1 200 000 600 000 975 000,— 221 266,26

Selvitysosa

Entinen momentti 13 03 32

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta valmistelutoimen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Unionin toimielimet tukevat Atlantin aluetta koskevan eurooppalaisen strategian kehittämistä. Strategian täytäntöönpano vuo
desta 2014 lähtien edellyttää monialaista toimintasuunnitelmaa ja siihen sisältyviä konkreettisia painopisteitä. Toimintasuun
nitelma olisi laadittava yhdessä Atlantin alueen sidosryhmien kanssa.

Toimintasuunnitelma olisi kytkettävä tiiviisti aluepolitiikkaan ja yhdennettyyn meripolitiikkaan, ja sen olisi myös edistettävä 
synergiaa unionin muiden toimintalinjojen kanssa, joita ovat muun muassa Euroopan laajuiset liikenneverkot, yhteinen kalata
louspolitiikka, ilmasto- ja ympäristötoimet, tutkimuksen ja kehittämisen puiteohjelma sekä energiapolitiikka.

Valmistelutoimesta rahoitetaan sidosryhmien vuoropuhelufoorumi, ns. Atlantti-foorumi, jossa pyritään määrittämään Atlantti-
strategian painopistehankkeet ja hallinto.
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Valmistelutoimen rahoituksella

— perustetaan Atlantti-foorumi, jossa kannustetaan keskeisten sidosryhmien yhteistyötä työryhmissä ja jonka yhteydessä on 
varmistettava riittävä näkyvyys ja laaja osallistuminen, 

— foorumin jäsenet otetaan mukaan prosessiin, jossa Atlantti-strategiaa varten hyväksytään monialainen, kyseessä olevien alu
eiden tarpeita vastaava toimintasuunnitelma, jonka selkeänä tavoitteena on Atlantin rannikko- ja merialueiden kestävän kas
vun edistäminen, 

— tuetaan tarvittavia teknisiä toimenpiteitä, joiden avulla toimintasuunnitelmaan sisällytettävät ensisijaiset käytännön toimet 
voidaan yksilöidä ja niiden toteutettavuutta voidaan testata.

Alihankkija auttaa sidosryhmiä toimintasuunnitelman laatimisessa. Alihankkija vastaa valmistelutoimen toteuttamisesta komis
sion valvonnassa.

Valmistelutoimesta on rahoitettu sidosryhmien vuoropuhelufoorumi (Atlantti-foorumi), jossa pyritään määrittämään Atlantti-
strategian painopistehankkeet ja hallinto.

Vuoden 2012 lopussa hyväksyttiin toimintasuunnitelma, jonka jälkeen foorumi tuki sidosryhmiä toimintasuunnitelman täy
täntöönpanon valmistelussa. Valmistelutointa oli näin ollen jatkettava vuoteen 2013.

Valmistelutoimesta osoitettavalla rahoituksella

— perustetaan Atlantti-foorumi, jonka yhteydessä kannustetaan keskeisiä sidosryhmiä tekemään yhteistyötä työryhmissä ja 
varmistetaan riittävä julkisuus ja laaja osallistuminen, 

— otetaan foorumin jäsenet mukaan prosessiin, jossa Atlantti-strategiaa varten hyväksytään monialainen, alueiden tarpeita vas
taava toimintasuunnitelma, jonka selkeänä tavoitteena on Atlantin rannikko- ja merialueiden kestävän kasvun edistäminen, 

— tuetaan tarvittavia teknisiä toimenpiteitä, joiden avulla toimintasuunnitelmaan sisällytettävät ensisijaiset käytännön toimet 
voidaan yksilöidä ja niiden toteutettavuutta voidaan testata, 

— tuetaan sidosryhmiä toimintasuunnitelman täytäntöönpanossa.

Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

13 03 77 10  Valmistelutoimi – Siirtymävaiheen tuki Mayottelle tai muulle alueelle, jonka asema mahdollisesti muuttuu syrjäisimmäksi 
alueeksi

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 400 000 p.m. 600 000 2 000 000,— 1 000 000,—

Selvitysosa

Entinen momentti 13 03 33

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta valmistelutoimen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.
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Suunnitelma Mayotten aseman muuttamiseksi merentakaisiin maihin ja alueisiin kuuluvasta alueesta syrjäisimmäksi alueeksi on 
unionissa ensimmäinen laatuaan. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen voimaantulo yksinkertaisti aseman muuttamista, sillä 
sen 355 artiklan 6 kohdassa määrätään, että Eurooppa-neuvosto tekee ratkaisunsa asiasta yksimielisesti. Ranskan hallitus laatii 
parhaillaan hakemusta, joka koskee syrjäisimmän alueen aseman myöntämistä Mayottelle vuodesta 2014 lähtien. Tämä asettaa 
Mayotten samankaltaiseen asemaan liittymistä valmistelevien maiden kanssa, joiden edellytetään toteuttavan olennaisia raken
teellisia uudistuksia, joiden yhteydessä unioni erityyppisin tukimuodoin pyrkii helpottamaan unionin säännöstön saattamista 
osaksi kansallista oikeusjärjestystä ja unionin toimintalinjojen täytäntöönpanoa. Aseman muuttumisen myötä Mayotten pai
kallisten viranomaisten on käsiteltävä uudentyyppisiä unionin rahoitusmuotoja, joihin liittyy erilaisia rahamääriä ja erilaisia 
menettelyjä verrattuna niihin, joita Mayotten viranomaisten nykyisenä rahoituslähteenä oleva Euroopan kehitysrahasto (EKR) 
soveltaa. Valmistelutoimessa keskitytään etenkin tekniseen apuun uusien toimenpideohjelmien valmistelusta, hallinnoinnista, 
seurannasta ja valvonnasta vastaavien Mayotten hallintoviranomaisten kouluttamiseksi. Jäsenvaltion alueena Mayottea ei voida 
tukea liittymistä valmistelevasta välineestä, mutta koska se ei myöskään ole vielä rakennerahastoja koskevissa yleisissä säännök
sissä tarkoitettu alue, se ei liioin voi saada teknistä apua.

Valmistelutoimella pyritään tukemaan Mayotten departementtia sen aseman muuttuessa syrjäisimmäksi alueeksi.

Tarvitaan useita toimenpiteitä:

— uusien toimenpideohjelmien valmistelusta, hallinnoinnista, seurannasta ja valvonnasta vastaavia paikallisia viranomaisia on 
koulutettava, 

— ennen uusien toimenpideohjelmien valmistelua on tehtävä tutkimuksia ja laadittava ennakkoarvio alueellista analyysia var
ten ja paikallisten toimijoiden tukemiseksi alueellisen strategian ja ohjelmien ensisijaisten kohtien määrittämisessä, 

— on järjestettävä yleisiä tiedotustilaisuuksia vaaleilla valittuja edustajia, paikallistason toimijoita sekä virkamiehiä varten siitä, 
mitä seurauksia syrjäisimmän alueen aseman saamisesta on, ja ohjelmien käynnistämisestä on tiedotettava toimielimille, 

— Mayotten talous- ja alueasioista vastaavaan pääsihteeristöön on perustettava Eurooppa-yksikkö tietojen keräämiseksi ja jaka
miseksi julkishallinnon edustajille, toimenpideohjelmien käynnistämiseksi ja toteuttamiseksi sekä tietojen ja tuen antami
seksi hankkeiden kehittäjille.

Tätä valmistelutointa voidaan soveltaa mihin tahansa muuhun vastaavassa tilanteessa olevaan alueeseen.

Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.
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13 03 77 11  Valmistelutoimi – Vaaleilla valittujen paikallisten ja alueellisten edustajien Erasmus

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. 1 000 000 1 000 000 629 000,— 157 708,—

Selvitysosa

Entinen momentti 13 03 34

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta valmistelutoimen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Valmistelutoimen tavoitteena on auttaa ja tukea unionin paikallisia ja alueellisia valtuustoja.

Valmistelutoimen ensimmäisenä periaatteena on edistää ja tukea vaaleilla valittujen paikallisten ja alueellisten edustajien liikku
vuutta unionissa. Valmistelutoimen toisena periaatteena on, että liikkuvuutta koskeva osa-alue sisältyy hyväksyttyyn ohjelmaan, 
jossa annetaan koulutusta paikan päällä ja vaihdetaan kokemuksia siten, että painopisteenä on ”taloudellinen ja sosiaalinen 
koheesio”.

Tavoitteena on

— edistää paikallisten ja alueellisten elinten monenvälistä yhteistyötä poliittisella tasolla, 

— tukea vaaleilla valittujen paikallisten ja alueellisten edustajien liikkuvuutta, 

— kannustaa yhteistä tutkimusta ja ajatusten vaihtoa säännöllisesti kohdatuista ongelmista paikan päällä annettavan koulu
tuksen ja kokemusten vaihdon kautta, 

— edistää hyvien käytäntöjen vaihtoa.

Valmistelutoimi on siten väline, jonka avulla vaaleilla valitut paikalliset ja alueelliset edustajat voivat entistä paremmin oppia ja 
saada kokemuksia, jolloin paikallisilla ja alueellisilla neuvostoilla on entistä paremmat valmiudet soveltaa käsitteitä, demokraat
tisia periaatteita ja strategioita.

Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

13 03 77 12  Valmistelutoimi – Yhteisen alueellisen identiteetin, kansakuntien keskinäisen sovun sekä taloudellisen ja sosiaalisen yhteistyön, 
yleiseurooppalainen osaamis- ja asiantuntemusfoorumi mukaan lukien, edistäminen Tonavan makroalueella

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

1 800 000 800 000 2 000 000 1 000 000

Selvitysosa

Entinen momentti 13 03 35

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta valmistelutoimen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.
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Valmistelutoimen tavoitteena on järjestää tai kehittää seuraavia:

— nuorille järjestettävät koulutusohjelmat ja seminaarit, joissa pyritään tuomaan esiin Tonavan makroalueella elävien kansa
kuntien yhteinen alueellinen identiteetti. Ohjelmien olisi edistettävä kansalaisvalistuksen ja kulttuurivaihtomahdollisuuk
sien kautta vähitellen kehittyvää, kestävää ja tulevaisuuteen suuntautuvaa eurooppalaista rinnakkaiseloa keskittyen 
kysymyksiin, jotka liittyvät kunkin osapuolen alueelliseen läsnäoloon, yhteenkuuluvuuteen ja yhteistyötarpeeseen, sekä edis
täen vuoropuhelua ja sovinnontekoa, 

— asiantuntemuksen käsittelyä koskevien uusien ratkaisujen parantaminen ja kehittäminen selkeiden yhteisten foorumien 
avulla samoin kuin hanketietojen käsittelyä koskevien uusien ratkaisujen parantaminen ja kehittäminen sekä verkostojen 
rakentaminen.

Valmistelutoimella parannetaan näiden alueiden sosiaalista ja taloudellista vakautta muun muassa toimin, jotka lisäävät yhtei
söjen välistä yhteenkuuluvuutta avaamalla mahdollisuuksia tutustua toisten kulttuuriin ja menneisyyteen ja antamalla näille 
asianmukaista tunnustusta, ja sillä myös korostetaan rajojen ylitse tehtävän yhteistyön lisäarvoa. Täten luodaan kestävä perusta 
yhteiselle foorumille, jonka kautta voi hyödyntää alueellista asiantuntemusta ja joka lisää alueellista yhteistyötä, ja voidaan myös 
ottaa opiksi makroalueellisista strategioista saaduista kokemuksista. Tukeen oikeutettu alue on Tonavan makroalue ja sen vie
ressä sijaitsevat maat Euroopan naapuruuspolitiikkaa noudattaen. Ohjelmien organisointiin olisi otettava mukaan valtioista riip
pumattomia järjestöjä ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjä – näin taataan, että sovittelutoimet ulottuvat myös muualle kuin 
viranomaistasolle. Tukikelpoisiin ohjelmiin otetaan mukaan osallistujia vähintään kolmesta alueen jäsenvaltiosta.

Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

13 03 77 13  Pilottihanke – koheesiopolitiikka ja yhteisvaikutukset tutkimus- ja kehitysvarojen kanssa: ”huippuosaamisen portaikko”

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

1 200 000 600 000

Selvitysosa

Hankkeen keskiössä on tuki, jolla lisätään EU:n kahden keskeisen tutkimus-, kehittämis- ja innovointitoiminnan rahoitusläh
teen (Euroopan rakenne- ja investointirahastot ja Horisontti  2020) arvoa edistämällä aktiivisesti niiden yhdistämistä. Hank
keella on kaksi päätavoitetta:

avun tarjoaminen uusille jäsenvaltioille innovaatiokuilun umpeen kuromiseen, jotta voidaan edistää huippuosaamista Euroo
pan unionin kaikilla alueilla ja kaikissa jäsenvaltioissa;

kansallisten ja alueellisten älykkään erikoistumisen strategioiden varhaisen ja tehokkaan toteuttamisen edistäminen
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Hankkeen soveltamisala:

Huippuosaamisen saavuttaminen tietyllä tutkimuksen ja innovoinnin osa-alueella vaatii usein vuosien tai jopa vuosikymmen
ten jatkuvia ponnisteluja. Älykkääseen erikoistumiseen tähtäävien hyvien kansallisten/alueellisten tutkimus- ja innovointistra
tegioiden (RIS3) kehittämistä pidetään olennaisena edellytyksenä alueellisten/kansallisten toimien jatkamiselle pitkällä aikavälillä. 
Siksi Yhteisen tutkimuskeskuksen ja aluepolitiikan pääosaston yhdessä perustaman älykkään erikoistumisen foorumin tuki (joka 
maksaa noin 1,6 miljoonaa euroa vuodessa) jäsenvaltioille ja alueille niiden RIS3-strategioiden suunnitteluun ja ajantasaistami
seen on välttämätöntä. Tämä antaa uusien jäsenvaltioiden alueille ja jäsenvaltioille mahdollisuuden määrittää rajattu joukko alu
eellaan olevia laadukkaan tutkimuksen ja teollisen toiminnan aloja, joilla on suuri innovaatiopotentiaali, jota lisätään ja 
kehitetään edelleen käyttäen Euroopan rakenne- ja investointirahastoja (ERI-rahastoja), jotta niiden osaaminen saavuttaisi entistä 
korkeamman tason ja niistä tulisi kilpailukykyisempiä Horisontti 2020 -tarjouskilpailuissa. Tämä myös parantaa uusien jäsen
valtioiden valmiuksia hyödyntää tuloksia, joita johtavat tutkimus- ja innovointialan toimijat ovat saaneet aikaan muissa (usein 
vanhoissa) jäsenvaltioissa aiemmissa puiteohjelmahankkeissa. Tämän seurauksena asianmukaisesti toteutetut hyvät RIS3-
strategiat parantavat uusien jäsenvaltioiden valmiuksia hyödyntää ERI-rahastoista innovointiin osoitettavia hyvin suuria 
resursseja.

Komissiolle parlamentin pilottihankkeesta osoitettavien varojen ansiosta Yhteinen tutkimuskeskus voi allekirjoittaa aluepolitii
kan pääosaston kanssa uuden hallinnollisen sopimuksen, jolla käynnistetään uusi toiminto älykkään erikoistumisen foorumissa 
(S3P), jotta voidaan tukea uusia jäsenvaltioita ja alueita Horisontti 2020 -ohjelman ja ERI-rahastojen välisten yhteisvaikutusten 
kehittämisessä ja hyödyntämisessä käyttäen perustana ja hyödyntäen yhteisvaikutuksia S3P:n kanssa.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

13 03 77 14  Valmistelutoimi – Aluestrategia Pohjanmeren alueelle

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

250 000 125 000

Selvitysosa

Pohjanmeren alue kasvun moottorina

Pohjanmeren alueella on potentiaalia toimia kasvun moottorina Euroopassa, tuoda lisäarvoa Euroopan unionille ja edesauttaa 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamista.

Unioni on kehittänyt aluestrategian Itämeren aluetta varten ja Atlantin ja arktisten alueiden strategioiden kehittämistä koskeva 
työ on käynnistetty, mutta Pohjanmeren aluetta koskevaa vastaavaa prosessia ei ole käynnistetty. Aluestrategia Pohjanmeren 
aluetta varten on puuttuva yhteys Koillis- ja Luoteis-Euroopan makroaluestrategioiden välillä.

Valmistelutoimen tavoitteena on analysoida alueen kasvupotentiaali ja käyttää tulokset sen selvittämiseen, millaista lisäarvoa 
yhteinen aluestrategia Pohjanmeren alueelle toisi tulevaisuudessa ottaen huomioon, että vahvalla Pohjanmeren alueella on poten
tiaalia toimia kasvun moottorina Euroopassa ja edesauttaa Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamista.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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Pohjanmeren alueen strategia-asiakirja 2020

Pohjanmeren komission yleiskokous on laatinut Pohjanmeren alueen strategia-asiakirjan 2020 yhteistyössä Pohjanmeren alu
een jäsenten ja toimijoiden kanssa. Strategia-asiakirjassa Pohjanmeren aluetta pidetään alueellisena yhteistyöalueena ja strategi
sesti keskitytään mittaviin haasteisiin ja yhteisiin piirteisiin, joiden yhteydessä rajat ylittävä toiminta ja yhteistyö loisivat lisäarvoa.

Strategia-asiakirjassa määritetään seuraavat viisi strategista painopistealuetta, jotka ovat läheisessä yhteydessä Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteisiin ja jotka edesauttavat monien (jollei aivan kaikkien) Eurooppa 2020 -lippulaiva-aloitteiden toteuttamista:

— merialueiden hallinnointi 

— kulkuyhteyksien ja saastuttamattoman liikenteen lisääminen 

— ilmastonmuutoksen torjunta 

— houkuttelevat ja kestävät yhteisöt 

— innovaation ja huippuosaamisen edistäminen.

Pohjanmeren alueen strategia-asiakirja on ensimmäinen askel kohti Pohjanmeren alueen haasteiden ja mahdollisuuksien ja alu
eellisen kasvun potentiaalin analysointia Eurooppa 2020 -strategiaa tukien.

Pohjanmeren alueen valmistelutoimi

Pohjanmeren alueen strategia-asiakirjassa 2020 tunnistetut viisi strategista painopistealuetta ja niiden lisäarvo Euroopan yhtei
sön näkökulmasta on analysoitava syvällisesti, jotta voidaan kattavasti selvittää alueellisen kasvupotentiaalin mahdollisuudet 
Eurooppa 2020 -strategiaa tukien ja luoda perusteet vahvalle makroalueelle.

Toimet

Valmistelutoimella rahoitetaan lukuisia hyvin koordinoituja aloitteita kolmen vuoden kaudella (2014–2017) ja niissä keskity
tään seuraaviin toimiin:

— viiden Pohjanmeren alueen strategia-asiakirjassa 2020 määritetyn painopistealueen syvällinen analysointi/tutkimus 

— sidosryhmien konferenssit, joissa käsitellään sitoutumista, yhteistyötä ja sisältöä 

— seurantaa koskeva vuoropuhelu kaikkien sidosryhmien kanssa, komissio, jäsenvaltiot ja alueviranomaiset mukaan lukien

Toimet olisi kytkettävä tiiviisti yhteen unionin aluepolitiikan kanssa ja niillä olisi myös helpotettava synergiavaikutuksia mui
den unionin toimialojen ja ohjelmien kanssa.

Tuotos

Lopullinen tuotos on syvällinen analyysi Pohjanmeren makroalueen kasvupotentiaalista, mukaan lukien mahdolliset interven
tioalueet, ja valkoinen kirja unionille ja jäsenvaltioille Pohjanmeren yhteisen aluestrategian ja yhteistyön lisäarvosta.

Toteuttaminen

Valmistelutoimen määrärahat voitaisiin sisällyttää unionin talousarvion osastoon 13 ”Aluepolitiikka” suunniteltujen toimien 
aluepoliittista luonnetta silmällä pitäen. Aluepolitiikan pääosasto vastaa valmistelutoimen täytäntöönpanosta yhteistyössä Poh
janmeren komission kanssa.

Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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13 03 77 15  Valmistelutoimi – Maailman kaupungit: EU:n ja kolmansien maiden välinen yhteistyö kaupunkikehityksen alalla

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

2 000 000 1 000 000

Selvitysosa

EU:n alue- ja kaupunkipolitiikan kansainvälinen ulottuvuus on tullut viime vuosina yhä tärkeämmäksi. Kiinan, Venäjän, Brasi
lian ja Ukrainan kanssa on allekirjoitettu alueellista yhteistyötä koskevat yhteisymmärryspöytäkirjat. Myös Moldovan, Georgian, 
Chilen, Argentiinan, Perun, Etelä-Afrikan, Uruguayn ja Japanin kanssa on kehitetty yhteistyötä. Alue- ja kaupunkipolitiikasta käy
tävä vuoropuhelu on osa unionin diplomaattisia suhteita kolmansiin maihin ja vaatii lisätukea. Lisäksi kolmansien maiden kanssa 
tehtävässä yhteistyössä olisi keskityttävä tiettyihin koheesiopolitiikan uudistamista koskeviin kysymyksiin ja erityisesti yhä tär
keämpään kaupunkiulottuvuuteen.

Valmistelutoimen tarkoituksena on edistää Euroopan unionin ja kolmansien maiden välistä kokemusten ja parhaiden käytän
töjen vaihtoa aluekehityksen alalla ottaen erityisesti huomioon kaupunkikehityksen, kaupunki- ja maaseutualueiden kumppa
nuudet ja kaupunkien rajat ylittävän yhteistyön.

Valmistelutoimen soveltamisalaan olisi kuuluttava:

— — opintokäyntien järjestäminen kaupunkipolitiikan toimijoille, 

— — seminaarien ja työryhmien järjestäminen, jotta Euroopan unionin ja kolmansien välillä voidaan vaihtaa kokemuksia kau
punkikehityksestä, kaupunki- ja maaseutualueiden kumppanuuksista ja kaupunkien rajat ylittävästä yhteistyöstä, 

— — innovatiivisiin hyviin käytäntöihin liittyvien esimerkkien havainnollistaminen Euroopan unionin ja kolmansien maiden 
kaupunkien välisestä yhteistyöstä eri aihealueilla, 

— — sellaisten verkossa toimivien välineiden kehittäminen ja käyttöönotto, joiden avulla Euroopan unionin kaupungit voivat 
etsiä valitsemiaan aihealueita varten yhteistyökumppaneita kolmansista maista.

Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

13 03 77 16  Valmiselutoimi – Kreikan pääkaupungin Ateenan ulkopuolisten alueiden todellisen ja halutun taloudellisen potentiaalin 
selvittäminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

700 000 350 000

Selvitysosa

Valmistelutoimen toteuttamisen olisi ihannetapauksessa oltava paras esimerkki aidon älykkääseen erikoistumiseen tähtäävän alu
eellisen innovointistrategian (RIS 3 -strategia) suunnittelusta ja toteutuksesta tietyllä Kreikan alueella ja sen olisi oltava mallina 
muille lähentymisalueille.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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Periaatteet

Koska komissio on jo tehnyt paljon valmistelutyötä innostaakseen Kreikkaa ja sen alueita aloittamaan asianmukaisen älykkää
seen erikoistumiseen tähtäävän alueellisen innovointistrategian suunnittelun, haasteena on vielä hankkeen kehittäminen ja toteu
tus. Parhaiden käytänteiden vaihto ei riitä luomaan kilpailuetua kehittämällä ja sovittamalla yhteen tutkimuksen ja innovoinnin 
vahvuuksia ja yritysten tarpeita tietyllä alueella. Sen vuoksi on erittäin tärkeää lujittaa nykyisiä toimia antamalla kriisistä pahasti 
kärsineelle Kreikan alueelle suoraa, ammattimaista ja räätälöityä tukea.

Keskus- ja aluehallinnon toimien hajanaisuuden ja koordinoinnin puutteen vuoksi ei voida taata, että Kreikan alueilla toteutet
taisiin asianmukainen yrittäjyyttä edistävä prosessi. Sen vuoksi on ratkaisevan tärkeää perustaa vakaa ja osallistava hallintora
kenne, johon kuuluu asiaan liittyvää kokemusta ja jolla on henkilöresurssit, jotka mahdollistavat tutkimus- ja kehitys- sekä 
innovointitoimien suunnittelun ja toteuttamisen jollakin Kreikan alueista esimerkiksi muille. Jotta kehitysprosessia voidaan hel
pottaa ja nopeuttaa, muilla Euroopan alueilla toimivan talousmaantieteen ja muutosprosessien asiantuntijan olisi autettava asi
antuntemuksellaan yhtä Kreikan aluetta yrittäjyyttä edistävässä prosessissa. Tällainen apu helpottaisi myös henkilöresursseihin 
kohdistuvaa rasitetta Kreikan viranomaisissa, joiden on hankittava asiantuntemusta. Kyseistä asiantuntemusta on luotava tie
don pohjalta vaihtamalla hallintoa ja alueellista talouskehitystä koskevia parhaita käytänteitä siten, että siihen osallistuu vah
vasti päteviä ja kokeneita eurooppalaisia alueellisen taloudellisen muutoksen asiantuntijoita.

Soveltamisala

Tämän pilottihankkeen tavoitteena on saada kuva valitun alueen taloudellisesta potentiaalista ja lisäksi tarkastella sen innovoin
tipotentiaalia ja mahdollisuuksia potentiaalin laajentamiseen. Ehdotettu alue on Kreikan ja Euroopan unionin köyhimpiä, Itä-
Makedonian ja Traakian alue. Itä-Makedonian ja Traakian alue lähentymisalue, jota kriisi on koetellut ankarasti ja joka kilpailee 
kiivaasti naapurimaiden alhaisten työvoimakustannusten kanssa. Vaikka alueella on yliopisto, teknologian tutkimuslaitos ja 
muita tutkimuselimiä, tutkimus-, kehitys- ja innovointitoiminnan yhteydet paikallisten yrittäjien tarpeisiin ovat lähes olemat
tomat. Pilottihankkeen olisi osoitettava, että kasvu on mahdollista innovoinnin avulla ja suuntaamalla paikallinen tuotanto 
vientiin.

Tämän on tarkoitus olla kasvun paradigma Kreikan ja Euroopan muille lähentymisalueille.

Euroopan unionilta saatavalla rahoituksella olisi tuettava alueellisen älykkään erikoistumisen strategian kehittämistä ja toteu
tusta ja keskityttävä erityisesti seuraaviin:

1) luodaan ja/tai vahvistetaan alueellisen vientiin suuntautuneen teollisuuden/tuotannon yhteyksiä Kreikan alueellisiin 
tutkimus-, kehitys- ja innovointielimiin (mieluiten samalla alueella mutta myös alueen ulkopuolella),

2) tuetaan Kreikan alueellisia institutionaalisia tutkimus-, kehitys- ja innovointielimiä niiden luodessa/vahvistaessa yhteyksiä 
alueellisiin vientiin suuntautuneisiin yrityksiin tarjoamalla konkreettisia ratkaisuja alueen vientiyritysten teknologisiin 
tarpeisiin,

3) pysäytetään aivovienti käyttämällä täysimääräisesti hyväksi alueen teknologisen instituutin teknistä välineistöä ja asetta
malla välineistö paikallisen erikoistuneen henkilöstön käyttöön, jotta voidaan tuottaa teknologisia ratkaisuja valituille vien
tiyrityksille, sekä luomalla yritystoiminnan, kaupan ja viennin alalla toimivien pitkälle erikoistuneiden paikallisen 
henkilöiden yhteenliittymä auttamaan ja neuvomaan mahdollisia ulkomaisia sijoittajia,

4) kannustetaan yhteistyötä alueohjelmaa hallinnoivan viranomaisen ja alueen talousmaantieteen harjoittajien sekä sellaisten 
muiden talousmaantieteen harjoittajien välillä, jotka toteuttavat onnistuneesti RIS 3 -politiikkaa jollakin alueella toisessa 
EU:n jäsenvaltiossa, esimerkiksi Saksassa.
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Kesto – tuen muoto

Pilottijärjestelyn ei pitäisi kestää yhtä vuotta kauempaa käynnistämisestä laskien, eikä sen pitäisi ylittää alun perin osoitettua 
rahoitusta.

Ehdotus pilottitoimiksi Itä-Makedonian ja Traakian alueella

Ottaen huomioon Itä-Makedonian ja Traakian alueella älykkään erikoistumisen strategian piirissä toistaiseksi toteutetut toimet 
pilottihankkeen käynnistämisellä on suositeltavaa auttaa laatimaan alueelle parempi älykkään erikoistumisen strategia, erityi
sesti valitsemaan painopisteet, joihin rahoitus olisi kohdistettava. Näin ollen ehdotetaan seuraavaa pilottijärjestelyä:

— — käynnistetään teollista tutkimusta ja teknologian kehitystä koskeva ohjelma, jonka kohteena ovat yrittäjyyttä edistä
vässä prosessissa määritetyt tarpeet. Toistaiseksi RIS 3 -strategian Itä-Makedoniaa ja Traakiaa koskevassa alueellisessa arvi
oinnissa on havaittu aloja, joilla alueella voisi olla kilpailuetua. Niitä ovat muun muassa: maalämpöenergia, maatalous, 
karjankasvatus, kalastus ja bioteknologia, marmorin louhinta ja jalostus, tieto- ja viestintätekniikka ja automaatio; 

— — lujitetaan Itä-Makedonian ja Traakian alueella toimivien tutkijoiden ja tutkimuslaitosten yhteistyötä ja verkostoitumista 
alueen tuotannonalojen kanssa. Tutkimuslaitosten olisi osoitettava (esimerkiksi yhteisymmärryspöytäkirjojen avulla), 
kuinka ne osallistuvat kehittämään ratkaisuja käyttäjien olemassa oleviin ja mahdollisiin tarpeisiin, jotka koskevat räätä
löityjen tutkimus- ja kehityshankkeiden (joissa keskitytään teolliseen tutkimukseen ja kokeelliseen kehitystyöhön) tuloksia; 

— — pysäytetään aivovienti siten, että a) mahdollistetaan liikkuvuuden tutkimusta koskeva koulutusohjelma ja optimoidaan 
Kavalan teknologisen instituutin välineistön käyttö ja b) kootaan yhteen korkeasti koulutettuja paikallisia yritystoiminnan, 
kaupan ja viennin alalla toimivia henkilöitä auttamaan ja neuvomaan mahdollisia ulkomaisia sijoittajia; 

— — tuetaan yhteistyötä, parhaiden käytänteiden vaihtoa ja kumppanitoimintaa alueohjelmaa hallinnoivan viranomaisen ja 
Itä-Makedonian ja Traakian talousmaantieteen harjoittajien välillä sekä muiden talousmaantieteilijöiden kanssa, jotka toteut
tavat onnistuneesti RIS 3 -strategiaa muissa EU:n jäsenvaltioissa.

Seuranta ja arviointi

Itä-Makedonian ja Traakian alueohjelmaa hallinnoiva viranomainen seuraa vuoden mittaista pilottijärjestelyä. Ennen pilottijär
jestelyn käynnistymistä olisi asetettava pieni joukko tarkkoja tuotos- ja tulosindikaattoreita, joiden avulla mitataan liikevaihdon 
ja viennin kasvua sekä työpaikkojen säilymistä ja luomista.

Pilottijärjestelyn lopuksi olisi teetettävä lyhyt arviointitutkimus.

Pilottijärjestelyn tulokset olisi esiteltävä alueella, Ateenassa Euroopan parlamentin edustuston järjestämässä seminaarissa sekä 
Euroopan parlamentissa Brysselissä.

Hankkeen toteutus

Jotta voidaan maksimoida hankkeen ja yhteisen tutkimuskeskuksen parhaillaan tekemän Euroopan alueiden älykästä erikoistu
mista koskevan työn yhteisvaikutukset, komissio voisi mahdollisesti toteuttaa hankkeen yhteisen tutkimuskeskuksen kautta alue
politiikan pääosaston tuella.

Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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LUKU  13 04  — KOHEESIORAHASTO

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK
Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %

Maksut
2012/2014Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

13 04 KOHEESIORAHASTO

13 04 01 Koheesiorahaston hank
keiden loppuun saatta
minen (ennen vuotta 
2007) 1.2 p.m. 570 183 553 p.m. 953 453 908 0,— 950 370 142,69 166,68

13 04 02 Koheesiorahaston hank
keiden loppuun saatta
minen (2007–2013) 1.2 p.m. 10 002 500 000 12 499 800 000 10 461 043 541 11 785 940 667,37 8 671 805 422,15 86,70

13 04 03 Koheesiorahaston mää
rärahoista rahoitettujen 
riskinjakovälineiden 
(2007–2013) loppuun 
saattaminen 1.2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— —

13 04 60 Koheesiorahasto – Inves
toinnit kasvuun ja työ
paikkoihin -tavoite 1.2 7 939 400 000 505 156 711 —

13 04 61 Koheesiorahasto – Ope
ratiivinen tekninen apu

13 04 61 01 Koheesiorahasto – Opera
tiivinen tekninen apu 1.2 23 600 000 15 000 000 —

13 04 61 02 Koheesiorahasto – Komis
sion jäsenvaltion pyyn
nöstä hallinnoima 
operatiivinen tekninen 
apu 1.2 p.m. p.m. —

Momentti 13 04 61 – 
Välisumma 23 600 000 15 000 000 —

Luku 13 04 – Yhteensä 7 963 000 000 11 092 840 264 12 499 800 000 11 414 497 449 11 785 940 667,37 9 622 175 564,84 86,74

Selvitysosa

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 177  artiklan toisessa kohdassa määrätään, että perustettava koheesiora
hasto osallistuu ympäristöalan hankkeiden rahoittamiseen sekä Euroopan laajuisten verkkohankkeiden rahoittamiseen liiken
teen infrastruktuurin alalla.

Koheesiorahastosta 16 päivänä toukokuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1164/94 liitteessä II olevassa H artik
lassa, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä 11  päi
vänä  heinäkuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY)  N:o  1083/2006  100 ja  102  artiklassa sekä asetuksen 
(EU)  N:o  1303/2013  85, 144 ja  145  artiklassa, jotka koskevat komission tekemien rahoitusoikaisujen perusteita, säädetään 
koheesiorahastoon sovellettavia rahoitusoikaisuja koskevista erityisistä säännöistä.

Varainhoitoasetuksen 80 artiklassa säädetään rahoitusoikaisuista, joita tehdään, kun menot ovat toteutuneet sovellettavan oikeu
den vastaisesti. Tämän perusteella tehdyistä rahoitusoikaisuista saatavat tulot otetaan tulotaulukon alamomentille 6 5 0 0, ja ne 
ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja.

Varainhoitoasetuksen 177  artiklassa säädetään tietyn toimenpiteen yhteydessä suoritettujen ennakkomaksujen täydellisen tai 
osittaisen palauttamisen edellytyksistä.

Asetuksen (EY) N:o 1083/2006 82 artiklassa säädetään ennakkomaksujen palautusta koskevista koheesiorahastoon sovelletta
vista erityissäännöistä.

Palautetut ennakkomaksut ovat varainhoitoasetuksen 21  artiklan  4  kohdan mukaisia sisäisiä käyttötarkoitukseensa sidottuja 
tuloja, jotka otetaan alamomentille 6 1 5 0 tai 6 1 5 7.

Petostentorjuntatoimet rahoitetaan momentilta 24 02 01.

Oikeusperusta

Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus ja erityisesti sen 177 artikla.
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Neuvoston asetus (EY) N:o 1164/94, annettu 16 päivänä toukokuuta 1994, koheesiorahastosta (EYVL L 130, 25.5.1994, s. 1).

Neuvoston asetus (EY)  N:o  1083/2006, annettu 11  päivänä  heinäkuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosi
aalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY)  N:o  1260/1999 kumoamisesta 
(EUVL L 210, 31.7.2006, s. 25) ja erityisesti sen 82, 100 ja 102 artikla.

Neuvoston asetus (EY)  N:o  1084/2006, annettu 11  päivänä  heinäkuuta 2006, koheesiorahaston perustamisesta ja asetuksen 
(EY) N:o 1164/94 kumoamisesta (EUVL L 210, 31.7.2006, s. 79).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012 unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varain
hoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta (EUVL  L  298, 26.10.2012, s.  1) ja eri
tyisesti sen 21 artiklan 3 ja 4 kohta, 80 ja 177 artikla.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1300/2013, annettu 17 päivänä  joulukuuta 2013, koheesiorahastosta ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1084/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 281).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitys
rahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri-
ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, kohee
siorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320).

Viiteasiakirjat-säädökset

Brysselissä 15 ja 16 päivänä joulukuuta 2005 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät.

Helmikuu 7 ja 8 päivänä helmikuuta 2013 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät.

13 04 01  Koheesiorahaston hankkeiden loppuun saattaminen (ennen vuotta 2007)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 570 183 553 p.m. 953 453 908 0,— 950 370 142,69

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vuotta 2000 edeltävät maksattamatta olevat koheesiorahaston sitoumukset ja ohjelmakau
den 2000–2006 loppuun saattaminen.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (ETY) N:o 792/93, annettu 30 päivänä maaliskuuta 1993, koheesion rahoitusvälineestä (EYVL L 79, 1.4.1993, 
s. 74).

Neuvoston asetus (EY) N:o 1164/94, annettu 16 päivänä toukokuuta 1994, koheesiorahastosta (EYVL L 130, 25.5.1994, s. 1).

Viiteasiakirjat-säädökset

Euroopan yhteisön perustamissopimus ja erityisesti sen 158 ja 161 artikla.

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=05&jj=25&type=L&nnn=130&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0025:0025:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0079:0079:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0281:0281:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0320:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1993&mm=04&jj=01&type=L&nnn=079&pppp=0074&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1993&mm=04&jj=01&type=L&nnn=079&pppp=0074&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=05&jj=25&type=L&nnn=130&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
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13 04 02  Koheesiorahaston hankkeiden loppuun saattaminen (2007–2013)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 10 002 500 000 12 499 800 000 10 461 043 541 11 785 940 667,37 8 671 805 422,15

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ohjelmakaudelta 2007–2013 maksamatta olevat koheesiorahaston sitoumukset.

Määräraha on myös tarkoitettu kattamaan maksamatta olevat sitoumukset asetuksen (EY) N:o 1083/2006 täytäntöönpanoon 
tarvittavaa valmistelua, seurantaa, hallinnollista ja teknistä tukea, arviointia, tarkastuksia ja valvontaa koskevien toimenpiteiden 
osalta kyseisen asetuksen 45 artiklan mukaisesti. Määrärahalla voidaan kattaa erityisesti:

— tukimenoja (edustuskulut, koulutus, kokoukset), 

— tiedotus- ja julkaisumenoja, 

— tietotekniikka- ja televiestintämenoja, 

— palveluja ja tutkimuksia koskevia hankintasopimuksia, 

— avustuksia.

Määräraha on lisäksi tarkoitettu kattamaan maksamatta olevat sitoumukset niiden toimenpiteiden osalta, jotka komissio on 
hyväksynyt ohjelmakauden 2014–2020 valmistelussa.

Asetuksen (EY)  N:o  1083/2006, sellaisena kuin se on muutettuna Kroatian tasavallan liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn 
sopimuksen liitteessä III olevalla 7 kohdalla (EUVL L 112, 24.4.2012), 105 a artiklan 1 kohdan mukaan ohjelmat ja suurhank
keet, jotka on Kroatian liittymispäivänä hyväksytty asetuksen (EY) N:o 1085/2006 nojalla ja joiden täytäntöönpano ei ole päät
tynyt mainittuun päivään mennessä, katsotaan komission hyväksymiksi asetuksen (EY) N:o 1083/2006 nojalla, lukuun ottamatta 
ohjelmia, jotka on hyväksytty asetuksen (EY) N:o 1085/2006 3 artiklan 1 kohdan a ja e alakohdassa tarkoitettujen osa-alueiden 
nojalla.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY)  N:o  1083/2006, annettu 11  päivänä  heinäkuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosi
aalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY)  N:o  1260/1999 kumoamisesta 
(EUVL L 210, 31.7.2006, s. 25).

Neuvoston asetus (EY)  N:o  1084/2006, annettu 11  päivänä  heinäkuuta 2006, koheesiorahaston perustamisesta ja asetuksen 
(EY) N:o 1164/94 kumoamisesta (EUVL L 210, 31.7.2006, s. 79).

Viiteasiakirjat-säädökset

Euroopan yhteisön perustamissopimus ja erityisesti sen 158 ja 161 artikla

Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus ja erityisesti sen 174 ja 177 artikla.

13 04 03  Koheesiorahaston määrärahoista rahoitettujen riskinjakovälineiden (2007–2013) loppuun saattaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

Selvitysosa

Määrärahalla on tarkoitus rahoittaa rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa oleville tai vakavien vaikeuksien uhasta kär
siville jäsenvaltioille tarkoitettuja riskinjakovälineitä koheesiorahastomäärärahoin.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:112:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0025:0025:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0079:0079:FI:PDF
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Riskinjakovälineen kattaman toimen loppuun saattamisen jälkeen takaisin saadut määrät sekä jäljelle jäävät määrät voidaan käyt
tää uudestaan riskinjakovälineen puitteissa, jos jäsenvaltio edelleen täyttää asetuksen (EY) N:o 1083/2006 77 artiklan 2 kohdassa 
säädetyt edellytykset. Jos jäsenvaltio ei enää täytä kyseisiä edellytyksiä, takaisin saatujen määrien ja jäljelle jääneiden määrien kat
sotaan olevan käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja.

Mahdolliset takaisin saatujen määrien sekä jäljelle jääneiden määrien perusteella käyttötarkoitukseensa sidotut tulot, jotka ote
taan tulotaulukon alamomentille  6  1  4  4, otetaan määrärahoiksi varainhoitoasetuksen 21  artiklan mukaisesti. Asianomaisen 
jäsenvaltion pyynnöstä tällaisten käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen tuottamat ylimääräiset maksusitoumusmäärärahat lisä
tään seuraavana vuonna kyseisen jäsenvaltion koheesiopolitiikan määrärahoihin.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY)  N:o  1083/2006, annettu 11  päivänä  heinäkuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosi
aalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY)  N:o  1260/1999 kumoamisesta 
(EUVL L 210, 31.7.2006, s. 25) ja erityisesti sen 36 a artikla.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  423/2012, annettu 22  päivänä  toukokuuta 2012, neuvoston asetuksen 
(EY)  N:o  1083/2006 muuttamisesta rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa oleville tai vakavien vaikeuksien uhasta 
kärsiville jäsenvaltioille tarkoitettuja riskinjakovälineitä koskevien tiettyjen säännösten osalta (EUVL L 133, 23.5.2012, s. 1).

13 04 60  Koheesiorahasto – Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoite

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

7 939 400 000 505 156 711

Selvitysosa

Uusi momentti

Määräraha on tarkoitettu kattamaan koheesiorahaston investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen mukainen tuki ohjel
makaudella 2014–2020. Koheesiorahaston avulla voidaan tukea jäsenvaltioita, joiden bruttokansantulo (BKTL) asukasta koh
den on vähemmän kuin 90  prosenttia unionin keskiarvosta. Määrärahalla tuetaan tasapainoisella tavalla seuraavia kohteita 
ottaen huomioon kunkin tuensaajana olevan jäsenvaltion erityiset investointi- ja infrastruktuuritarpeet:

— ympäristöinvestoinnit muun muassa kestävään kehitykseen ja energiaan liittyvillä aloilla, joilla on nähtävissä 
ympäristöhyötyjä, 

— Euroopan laajuisten verkkojen liikenneinfrastruktuurit päätöksellä N:o 661/2010/EU annettujen suuntaviivojen mukaisesti.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1300/2013, annettu 17 päivänä  joulukuuta 2013, koheesiorahastosta ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1084/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 281).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitys
rahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri-
ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, kohee
siorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0025:0025:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:133:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0281:0281:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0320:FI:PDF
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13 04 61  Koheesiorahasto – Operatiivinen tekninen apu

13 04 61 01  Koheesiorahasto – Operatiivinen tekninen apu

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

23 600 000 15 000 000

Selvitysosa

Määrärahalla on tarkoitus tukea asetuksen (EU) N:o 1303/2013 täytäntöönpanoon tarvittavaa valmistelua, seurantaa, hallinnol
lista ja teknistä apua, arviointia, tarkastuksia ja valvontaa koskevia toimenpiteitä kyseisen asetuksen 58 ja 118 artiklan mukai
sesti. Määrärahalla voidaan kattaa erityisesti tukimenoja (edustuskulut, koulutus, kokoukset, virkamatkat).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan myös muun muassa seuraavat toimet:

— sähköisen hankehakemuksen ja raportoinnin sekä toimenpideohjelmien hallinnointia ja täytäntöönpanoa koskevien asia
kirjojen ja menettelyjen standardoinnin mahdollistavien välineiden kehittäminen, 

— vertaisarviointi kunkin jäsenvaltion varainhoidosta ja tulosten laadusta, 

— vakiomuotoiset tarjouskilpailuasiakirjat hankintamenettelyjä varten, 

— tulosten ja vaikutusindikaattorien yhteinen järjestelmä, 

— parhaita käytäntöjä koskeva opas varojen käyttöprosessin optimoimiseksi ja virhetason alentamiseksi.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1300/2013, annettu 17 päivänä  joulukuuta 2013, koheesiorahastosta ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1084/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 281).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitys
rahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri-
ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, kohee
siorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320).

13 04 61 02  Koheesiorahasto – Komission jäsenvaltion pyynnöstä hallinnoima operatiivinen tekninen apu

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m.

Selvitysosa

Tästä määrärahasta on tarkoitus kattaa osa tekniseen apuun tarkoitetusta jäsenvaltiokohtaisesta määrärahasta, joka on siirretty 
komission aloitteesta annettavaan tekniseen apuun tilapäisistä talousarviovaikeuksista kärsivän jäsenvaltion pyynnöstä. Asetuk
sen (EU) N:o 1303/2013 25 artiklan mukaisesti on tarkoitus kattaa toimenpiteet, joilla tunnistetaan, priorisoidaan ja toteute
taan rakenteellisia ja hallinnollisia uudistuksia vastauksena kyseisen jäsenvaltion taloudellisiin ja sosiaalisiin haasteisiin.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0281:0281:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0320:FI:PDF
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Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitys
rahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri-
ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, kohee
siorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0320:FI:PDF
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LUKU  13 05  — LIITTYMISTÄ VALMISTELEVA VÄLINE — ALUEKEHITYS JA ALUEELLINEN YHTEISTYÖ

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

%
Maksut

2012/2014
Maksusitou

mukset Maksut Maksusitou
mukset Maksut Maksusitou

mukset Maksut

13 05 LIITTYMISTÄ VALMISTELEVA 
VÄLINE – ALUEKEHITYS JA 
ALUEELLINEN YHTEISTYÖ

13 05 01 Liittymistä edeltävä rakennepo
litiikan väline (ISPA) – Aikai
sempien hankkeiden loppuun 
saattaminen (2000–2006)

13 05 01 01 Liittymistä edeltävä rakennepoli
tiikan väline (ISPA) – Muiden 
aikaisempien hankkeiden lop
puun saattaminen (2000–2006) 4 p.m. 40 000 000 p.m. 153 290 739 0,— 62 580 074,27 156,45

13 05 01 02 Liittymistä edeltävä rakennepoli
tiikan väline – Liittymistuen lop
puun saattaminen kahdeksan 
ehdokasmaan osalta 4 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 4 009 116,51 —

Momentti 13 05 01 – Välisumma p.m. 40 000 000 p.m. 153 290 739 0,— 66 589 190,78 166,47

13 05 02 Liittymistä valmisteleva 
tukiväline (IPA) – 
Aluekehityksen osa-alueen 
(2007–2013) toimien loppuun 
saattaminen 4 p.m. 272 447 479 462 000 000 172 734 477 462 453 000,— 222 462 819,41 81,65

13 05 03 Liittymistä valmisteleva 
tukiväline (IPA) – Rajat 
ylittävän yhteistyön osa-alueen 
(2007–2013) toimien loppuun 
saattaminen

13 05 03 01 Rajat ylittävän yhteistyön 
toimien loppuun saattaminen – 
Rahoitusosuus alaotsakkeesta 1 b 1.2 p.m. 52 000 000 51 491 401 50 000 000 50 481 765,— 36 197 118,27 69,61

13 05 03 02 Ehdokasmaiden ja mahdollisten 
ehdokasmaiden rajat ylittävän 
yhteistyön toimien ja näiden 
maiden rakennerahastojen alaan 
kuuluviin valtioiden ja alueiden 
välisiin ohjelmiin osallistumisen 
loppuun saattaminen – 
Rahoitusosuus otsakkeesta 4 4 p.m. 26 143 200 36 279 051 34 675 735 42 406 903,— 28 636 770,— 109,54

Momentti 13 05 03 – Välisumma p.m. 78 143 200 87 770 452 84 675 735 92 888 668,— 64 833 888,27 82,97
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Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012
%

Maksut
2012/2014Maksusitou-

mukset Maksut Maksusitou-
mukset Maksut Maksusitou-

mukset Maksut
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13 05 60 Tuki Albanialle, Bosnia ja 
Hertsegovinalle, entiselle Jugo
slavian tasavallalle Makedoni
alle, Kosovolle, Montenegrolle 
ja Serbialle

13 05 60 01 Tuki poliittisille uudistuksille 
sekä lainsäädännön asteittaiselle 
mukauttamiselle unionin sään
nöstöön ja unionin säännöstön 
hyväksymiselle, täytäntöönpa
nolle ja täytäntöönpanon val
vonnalle 4 p.m. p.m. —

13 05 60 02 Tuki taloudelliselle, sosiaaliselle 
ja alueelliselle kehitykselle 4 p.m. p.m. —

Momentti 13 05 60 – Välisumma p.m. p.m. —

13 05 61 Tuki Islannille

13 05 61 01 Tuki poliittisille uudistuksille 
sekä lainsäädännön asteittaiselle 
mukauttamiselle unionin 
säännöstöön ja unionin 
säännöstön hyväksymiselle, 
täytäntöönpanolle ja 
täytäntöönpanon valvonnalle 4 p.m. p.m. —

13 05 61 02 Tuki taloudelliselle, sosiaaliselle 
ja alueelliselle kehitykselle 4 p.m. p.m. —

Momentti 13 05 61 – Välisumma p.m. p.m. —

13 05 62 Tuki Turkille

13 05 62 01 Tuki poliittisille uudistuksille 
sekä lainsäädännön asteittaiselle 
mukauttamiselle unionin 
säännöstöön ja unionin 
säännöstön hyväksymiselle, 
täytäntöönpanolle ja 
täytäntöönpanon valvonnalle 4 p.m. p.m. —

13 05 62 02 Tuki taloudelliselle, sosiaaliselle 
ja alueelliselle kehitykselle 4 p.m. p.m. —

Momentti 13 05 62 – Välisumma p.m. p.m. —

13 05 63 Alueellinen yhdentyminen ja 
alueellinen yhteistyö

13 05 63 01 Rajat ylittävä yhteistyö – 
Rahoitus otsakkeesta 1 b 1.2 p.m. p.m. —
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Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
Maksut

2012/2014
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mukset Maksut Maksusitou-
mukset Maksut Maksusitou-

mukset Maksut
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13 05 63 02 Rajat ylittävä yhteistyö – Rahoi
tus otsakkeesta 4 4 39 000 000 27 338 481 —

Momentti 13 05 63 – Välisumma 39 000 000 27 338 481 —

Luku 13 05 – Yhteensä 39 000 000 417 929 160 549 770 452 410 700 951 555 341 668,— 353 885 898,46 84,68

13 05 01  Liittymistä edeltävä rakennepolitiikan väline (ISPA) – Aikaisempien hankkeiden loppuun saattaminen (2000–2006)

Selvitysosa

Liittymistä edeltävän rakennepolitiikan välineestä (ISPA) myönnettävän tuen tarkoituksena oli auttaa Keski- ja Itä-Euroopan 
maita niiden liittymisessä unioniin. ISPA:n avulla pyrittiin auttamaan edunsaajamaita noudattamaan unionin säännöstöä ympä
ristön ja liikenteen aloilla.

13 05 01 01  Liittymistä edeltävä rakennepolitiikan väline (ISPA) – Muiden aikaisempien hankkeiden loppuun saattaminen (2000–2006)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 40 000 000 p.m. 153 290 739 0,— 62 580 074,27

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 1266/1999, annettu 21 päivänä kesäkuuta 1999, Euroopan unionin jäsenyyttä hakeneille valtioille 
osana liittymistä edeltävää strategiaa annettavan tuen yhteensovittamisesta (EYVL L 161, 26.6.1999, s. 68).

Neuvoston asetus (EY) N:o 1267/1999, annettu 21 päivänä kesäkuuta 1999, liittymistä edeltävästä rakennepolitiikan välineestä 
(EYVL L 161, 26.6.1999, s. 73).

Neuvoston asetus (EY) N:o 2257/2004, annettu 20 päivänä joulukuuta 2004, asetusten (ETY) N:o 3906/89, (EY) N:o 1267/1999, 
(EY)  N:o  1268/1999 ja  (EY)  N:o  2666/2000 muuttamisesta Kroatian ehdokasaseman ottamiseksi huomioon (EUVL  L  389, 
30.12.2004, s. 1).

13 05 01 02  Liittymistä edeltävä rakennepolitiikan väline – Liittymistuen loppuun saattaminen kahdeksan ehdokasmaan osalta

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 4 009 116,51

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta maksamatta olevat sitoumukset.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:161:0068:0068:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:161:0073:0073:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:389:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:389:0001:0001:FI:PDF
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Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 1266/1999, annettu 21 päivänä kesäkuuta 1999, Euroopan unionin jäsenyyttä hakeneille valtioille 
osana liittymistä edeltävää strategiaa annettavan tuen yhteensovittamisesta (EYVL L 161, 26.6.1999, s. 68).

Neuvoston asetus (EY) N:o 1267/1999, annettu 21 päivänä kesäkuuta 1999, liittymistä edeltävästä rakennepolitiikan välineestä 
(EYVL L 161, 26.6.1999, s. 73).

13 05 02  Liittymistä valmisteleva tukiväline (IPA) – Aluekehityksen osa-alueen (2007–2013) toimien loppuun saattaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 272 447 479 462 000 000 172 734 477 462 453 000,— 222 462 819,41

Selvitysosa

Entinen momentti 13 05 02 (osittain)

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta maksamatta olevat sitoumukset.

Asetuksen (EY)  N:o  1083/2006, sellaisena kuin se on muutettuna Kroatian tasavallan liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn 
sopimuksen liitteessä III olevalla 7 kohdalla (EUVL L 112, 24.4.2012), 105 a artiklan 1 kohdan mukaan ohjelmat ja suurhank
keet, jotka on Kroatian liittymispäivänä hyväksytty asetuksen (EY) N:o 1085/2006 nojalla ja joiden täytäntöönpano ei ole päät
tynyt mainittuun päivään mennessä, katsotaan komission hyväksymiksi asetuksen (EY) N:o 1083/2006 nojalla, lukuun ottamatta 
ohjelmia, jotka on hyväksytty asetuksen (EY) N:o 1085/2006 3 artiklan 1 kohdan a ja e alakohdassa tarkoitettujen osa-alueiden 
nojalla.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY)  N:o  1085/2006, annettu 17  päivänä  heinäkuuta 2006, liittymistä valmistelevasta tukivälineestä 
(EUVL L 210, 31.7.2006, s. 82).

13 05 03  Liittymistä valmisteleva tukiväline (IPA) – Rajat ylittävän yhteistyön osa-alueen (2007–2013) toimien loppuun saattaminen

13 05 03 01  Rajat ylittävän yhteistyön toimien loppuun saattaminen – Rahoitusosuus alaotsakkeesta 1 b

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 52 000 000 51 491 401 50 000 000 50 481 765,— 36 197 118,27

Selvitysosa

Entinen alamomentti 13 05 03 01 (osittain)

Määräraha on tarkoitettu kattamaan maksamatta olevat sitoumukset Euroopan aluekehitysrahaston kauden 2007–2013 rahoi
tustuesta rajat ylittävälle yhteistyölle sekä tukitoimien toteuttamiseen jäsenvaltiossa tarvittavalle muulle kuin komission toimit
tamalle tekniselle avulle.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:161:0068:0068:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:161:0073:0073:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:112:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0082:0082:FI:PDF
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Asetuksen (EY)  N:o  1083/2006, sellaisena kuin se on muutettuna Kroatian tasavallan liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn 
sopimuksen liitteessä III olevalla 7 kohdalla (EUVL L 112, 24.4.2012), 105 a artiklan 1 kohdan mukaan ohjelmat ja suurhank
keet, jotka on Kroatian liittymispäivänä hyväksytty asetuksen (EY) N:o 1085/2006 nojalla ja joiden täytäntöönpano ei ole päät
tynyt mainittuun päivään mennessä, katsotaan komission hyväksymiksi asetuksen (EY) N:o 1083/2006 nojalla, lukuun ottamatta 
ohjelmia, jotka on hyväksytty asetuksen (EY) N:o 1085/2006 3 artiklan 1 kohdan a ja e alakohdassa tarkoitettujen osa-alueiden 
nojalla.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY)  N:o  1083/2006, annettu 11  päivänä  heinäkuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosi
aalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY)  N:o  1260/1999 kumoamisesta 
(EUVL L 210, 31.7.2006, s. 25).

Neuvoston asetus (EY)  N:o  1085/2006, annettu 17  päivänä  heinäkuuta 2006, liittymistä valmistelevasta tukivälineestä 
(EUVL L 210, 31.7.2006, s. 82).

13 05 03 02  Ehdokasmaiden ja mahdollisten ehdokasmaiden rajat ylittävän yhteistyön toimien ja näiden maiden rakennerahastojen alaan 
kuuluviin valtioiden ja alueiden välisiin ohjelmiin osallistumisen loppuun saattaminen – Rahoitusosuus otsakkeesta 4

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 26 143 200 36 279 051 34 675 735 42 406 903,— 28 636 770,—

Selvitysosa

Entinen alamomentti 13 05 03 01 (osittain)

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta maksamatta olevat sitoumukset.

Asetuksen (EY)  N:o  1083/2006, sellaisena kuin se on muutettuna Kroatian tasavallan liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn 
sopimuksen liitteessä III olevalla 7 kohdalla (EUVL L 112, 24.4.2012), 105 a artiklan 1 kohdan mukaan ohjelmat ja suurhank
keet, jotka on Kroatian liittymispäivänä hyväksytty asetuksen (EY) N:o 1085/2006 nojalla ja joiden täytäntöönpano ei ole päät
tynyt mainittuun päivään mennessä, katsotaan komission hyväksymiksi asetuksen (EY) N:o 1083/2006 nojalla, lukuun ottamatta 
ohjelmia, jotka on hyväksytty asetuksen (EY) N:o 1085/2006 3 artiklan 1 kohdan a ja e alakohdassa tarkoitettujen osa-alueiden 
nojalla.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY)  N:o  1083/2006, annettu 11  päivänä  heinäkuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosi
aalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY)  N:o  1260/1999 kumoamisesta 
(EUVL L 210, 31.7.2006, s. 25).

Neuvoston asetus (EY)  N:o  1085/2006, annettu 17  päivänä  heinäkuuta 2006, liittymistä valmistelevasta tukivälineestä 
(EUVL L 210, 31.7.2006, s. 82).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:112:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0025:0025:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0082:0082:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:112:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0025:0025:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0082:0082:FI:PDF
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13 05 60  Tuki Albanialle, Bosnia ja Hertsegovinalle, entiselle Jugoslavian tasavallalle Makedonialle, Kosovolle, Montenegrolle ja 
Serbialle

13 05 60 01  Tuki poliittisille uudistuksille sekä lainsäädännön asteittaiselle mukauttamiselle unionin säännöstöön ja unionin säännöstön 
hyväksymiselle, täytäntöönpanolle ja täytäntöönpanon valvonnalle

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m.

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Määräraha on liittymistä valmistelevan IPA II -tukivälineen puitteissa suunnattu seuraaviin erityistavoitteisiin Länsi-Balkanilla:

— tuetaan poliittisia uudistuksia, 

— vahvistetaan edunsaajamaan valmiuksia täyttää jäsenyysvelvoitteet tukemalla asteittaista mukautumista unionin säännös
töön, rakenne-, koheesio-, maatalous- ja maaseudun kehittämisrahastoihin ja unionin eri politiikan aloihin niiden hyväk
symistä, täytäntöönpanoa ja täytäntöönpanon valvontaa varten.

Osa määrärahasta käytetään toimiin, joilla edunsaajamaita autetaan täyttämään vaatimukset, jotka johtuvat Schengen-maihin ja 
Schengen-maista matkustamista koskevasta viisumivapaudesta, tai Kosovon tapauksessa toimiin, joilla viisumipakon poista
mista nopeutetaan.

Määrärahoiksi voidaan ottaa tulot, jotka mahdollisesti saadaan jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden, molemmissa tapauksissa 
niiden valtiolliset elimet, yhteisöt ja luonnolliset henkilöt mukaan luettuina, rahoitusosuuksista, joilla nämä osallistuvat eräiden 
unionin rahoittamien ja komission niiden puolesta hallinnoimien ulkomaanavun hankkeiden tai ohjelmien rahoittamiseen. Täl
laiset tulotaulukon momentille 6 3 3 otetut rahoitusosuudet ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tar
koitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Hallinnollisten tukimenojen budjettikohtaan otettavat määrät määräytyvät 
kustakin ohjelmasta tehdyn rahoitussopimuksen perusteella eivätkä saa keskimäärin ylittää 4:ää prosenttia kuhunkin lukuun ote
tuista ohjelman rahoitusosuuksista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta varainhoitoasetuksen 187 artiklan 7 kohdan soveltamista.

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 7 päivänä joulukuuta 2011 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi liittymistä valmistele
vasta tukivälineestä (IPA II) (KOM(2011) 838 lopullinen) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan a ja c alakohta.

13 05 60 02  Tuki taloudelliselle, sosiaaliselle ja alueelliselle kehitykselle

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m.

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Määräraha on liittymistä valmistelevan IPA II -tukivälineen puitteissa suunnattu erityistavoitteeseen, jonka mukaan tuetaan talou
dellista, sosiaalista ja alueellista kehitystä Länsi-Balkanilla älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun aikaansaamiseksi.



KOMISSIO
OSASTO 13 — ALUE- JA KAUPUNKIPOLITIIKKA

LUKU 13 05 — LIITTYMISTÄ VALMISTELEVA VÄLINE — ALUEKEHITYS JA ALUEELLINEN YHTEISTYÖ (jatkoa)

13 05 60 (jatkoa)

13 05 60 02 (jatkoa)

II/620 FI Euroopan unionin virallinen lehti 20.2.2014

Määrärahoiksi voidaan ottaa tulot, jotka mahdollisesti saadaan jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden, molemmissa tapauksissa 
niiden valtiolliset elimet, yhteisöt ja luonnolliset henkilöt mukaan luettuina, rahoitusosuuksista, joilla nämä osallistuvat eräiden 
unionin rahoittamien ja komission niiden puolesta hallinnoimien ulkomaanavun hankkeiden tai ohjelmien rahoittamiseen. Täl
laiset tulotaulukon momentille 6 3 3 otetut rahoitusosuudet ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tar
koitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Hallinnollisten tukimenojen budjettikohtaan otettavat määrät määräytyvät 
kustakin ohjelmasta tehdyn rahoitussopimuksen perusteella eivätkä saa keskimäärin ylittää 4:ää prosenttia kuhunkin lukuun ote
tuista ohjelman rahoitusosuuksista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta varainhoitoasetuksen 187 artiklan 7 kohdan soveltamista.

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 7 päivänä joulukuuta 2011 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi liittymistä valmistele
vasta tukivälineestä (IPA II) (KOM(2011) 838 lopullinen) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan b alakohta.

13 05 61  Tuki Islannille

13 05 61 01  Tuki poliittisille uudistuksille sekä lainsäädännön asteittaiselle mukauttamiselle unionin säännöstöön ja unionin säännöstön 
hyväksymiselle, täytäntöönpanolle ja täytäntöönpanon valvonnalle

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m.

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Määräraha on liittymistä valmistelevan IPA II -tukivälineen puitteissa suunnattu seuraaviin erityistavoitteisiin Islannissa:

— tuetaan poliittisia uudistuksia, 

— vahvistetaan edunsaajamaan valmiuksia täyttää jäsenyysvelvoitteet tukemalla asteittaista mukautumista unionin säännös
töön, rakenne-, koheesio-, maatalous- ja maaseudun kehittämisrahastoihin ja unionin eri politiikan aloihin niiden hyväk
symistä, täytäntöönpanoa ja täytäntöönpanon valvontaa varten.

Määrärahoiksi voidaan ottaa tulot, jotka mahdollisesti saadaan jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden, molemmissa tapauksissa 
niiden valtiolliset elimet, yhteisöt ja luonnolliset henkilöt mukaan luettuina, rahoitusosuuksista, joilla nämä osallistuvat eräiden 
unionin rahoittamien ja komission niiden puolesta hallinnoimien ulkomaanavun hankkeiden tai ohjelmien rahoittamiseen. Täl
laiset tulotaulukon momentille 6 3 3 otetut rahoitusosuudet ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tar
koitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Hallinnollisten tukimenojen budjettikohtaan otettavat määrät määräytyvät 
kustakin ohjelmasta tehdyn rahoitussopimuksen perusteella eivätkä saa keskimäärin ylittää 4:ää prosenttia kuhunkin lukuun ote
tuista ohjelman rahoitusosuuksista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta varainhoitoasetuksen 187 artiklan 7 kohdan soveltamista.

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 7 päivänä joulukuuta 2011 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi liittymistä valmistele
vasta tukivälineestä (IPA II) (KOM(2011) 838 lopullinen) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan a ja c alakohta.
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13 05 61 02  Tuki taloudelliselle, sosiaaliselle ja alueelliselle kehitykselle

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m.

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Määräraha on liittymistä valmistelevan IPA II -tukivälineen puitteissa suunnattu erityistavoitteeseen, jonka mukaan tuetaan talou
dellista, sosiaalista ja alueellista kehitystä Islannissa älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun aikaansaamiseksi.

Määrärahoiksi voidaan ottaa tulot, jotka mahdollisesti saadaan jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden, molemmissa tapauksissa 
niiden valtiolliset elimet, yhteisöt ja luonnolliset henkilöt mukaan luettuina, rahoitusosuuksista, joilla nämä osallistuvat eräiden 
unionin rahoittamien ja komission niiden puolesta hallinnoimien ulkomaanavun hankkeiden tai ohjelmien rahoittamiseen. Täl
laiset tulotaulukon momentille 6 3 3 otetut rahoitusosuudet ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tar
koitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Hallinnollisten tukimenojen budjettikohtaan otettavat määrät määräytyvät 
kustakin ohjelmasta tehdyn rahoitussopimuksen perusteella eivätkä saa keskimäärin ylittää 4:ää prosenttia kuhunkin lukuun ote
tuista ohjelman rahoitusosuuksista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta varainhoitoasetuksen 187 artiklan 7 kohdan soveltamista.

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 7 päivänä joulukuuta 2011 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi liittymistä valmistele
vasta tukivälineestä (IPA II) (KOM(2011) 838 lopullinen) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan b alakohta.

13 05 62  Tuki Turkille

13 05 62 01  Tuki poliittisille uudistuksille sekä lainsäädännön asteittaiselle mukauttamiselle unionin säännöstöön ja unionin säännöstön 
hyväksymiselle, täytäntöönpanolle ja täytäntöönpanon valvonnalle

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m.

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Määräraha on liittymistä valmistelevan IPA II -tukivälineen puitteissa suunnattu seuraaviin erityistavoitteisiin Turkissa:

— tuetaan poliittisia uudistuksia, 

— vahvistetaan edunsaajamaan valmiuksia täyttää jäsenyysvelvoitteet tukemalla asteittaista mukautumista unionin säännös
töön, rakenne-, koheesio-, maatalous- ja maaseudun kehittämisrahastoihin ja unionin eri politiikan aloihin niiden hyväk
symistä, täytäntöönpanoa ja täytäntöönpanon valvontaa varten.



KOMISSIO
OSASTO 13 — ALUE- JA KAUPUNKIPOLITIIKKA

LUKU 13 05 — LIITTYMISTÄ VALMISTELEVA VÄLINE — ALUEKEHITYS JA ALUEELLINEN YHTEISTYÖ (jatkoa)

13 05 62 (jatkoa)

13 05 62 01 (jatkoa)
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Määrärahoiksi voidaan ottaa tulot, jotka mahdollisesti saadaan jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden, molemmissa tapauksissa 
niiden valtiolliset elimet, yhteisöt ja luonnolliset henkilöt mukaan luettuina, rahoitusosuuksista, joilla nämä osallistuvat eräiden 
unionin rahoittamien ja komission niiden puolesta hallinnoimien ulkomaanavun hankkeiden tai ohjelmien rahoittamiseen. Täl
laiset tulotaulukon momentille 6 3 3 otetut rahoitusosuudet ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tar
koitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Hallinnollisten tukimenojen budjettikohtaan otettavat määrät määräytyvät 
kustakin ohjelmasta tehdyn rahoitussopimuksen perusteella eivätkä saa keskimäärin ylittää 4:ää prosenttia kuhunkin lukuun ote
tuista ohjelman rahoitusosuuksista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta varainhoitoasetuksen 187 artiklan 7 kohdan soveltamista.

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 7 päivänä joulukuuta 2011 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi liittymistä valmistele
vasta tukivälineestä (IPA II) (KOM(2011) 838 lopullinen) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan a ja c alakohta.

13 05 62 02  Tuki taloudelliselle, sosiaaliselle ja alueelliselle kehitykselle

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m.

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Määräraha on liittymistä valmistelevan IPA II -tukivälineen puitteissa suunnattu erityistavoitteeseen, jonka mukaan tuetaan talou
dellista, sosiaalista ja alueellista kehitystä Turkissa älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun aikaansaamiseksi.

Määrärahoiksi voidaan ottaa tulot, jotka mahdollisesti saadaan jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden, molemmissa tapauksissa 
niiden valtiolliset elimet, yhteisöt ja luonnolliset henkilöt mukaan luettuina, rahoitusosuuksista, joilla nämä osallistuvat eräiden 
unionin rahoittamien ja komission niiden puolesta hallinnoimien ulkomaanavun hankkeiden tai ohjelmien rahoittamiseen. Täl
laiset tulotaulukon momentille 6 3 3 otetut rahoitusosuudet ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tar
koitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Hallinnollisten tukimenojen budjettikohtaan otettavat määrät määräytyvät 
kustakin ohjelmasta tehdyn rahoitussopimuksen perusteella eivätkä saa keskimäärin ylittää 4:ää prosenttia kuhunkin lukuun ote
tuista ohjelman rahoitusosuuksista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta varainhoitoasetuksen 187 artiklan 7 kohdan soveltamista.

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 7 päivänä joulukuuta 2011 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi liittymistä valmistele
vasta tukivälineestä (IPA II) (KOM(2011) 838 lopullinen) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan b alakohta.
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13 05 63  Alueellinen yhdentyminen ja alueellinen yhteistyö

13 05 63 01  Rajat ylittävä yhteistyö – Rahoitus otsakkeesta 1 b

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m.

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Määräraha on tarkoitettu kattamaan EAKR:n Euroopan alueiden välinen yhteistyö -tavoitteen mukainen tuki ohjelmakaudella 
2014–2020 rajat ylittävälle yhteistyölle liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA II) puitteissa.

Määrärahoiksi voidaan ottaa tulot, jotka mahdollisesti saadaan jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden, molemmissa tapauksissa 
niiden valtiolliset elimet, yhteisöt ja luonnolliset henkilöt mukaan luettuina, rahoitusosuuksista, joilla nämä osallistuvat eräiden 
unionin rahoittamien ja komission niiden puolesta hallinnoimien ulkomaanavun hankkeiden tai ohjelmien rahoittamiseen. Täl
laiset tulotaulukon momentille 6 3 3 otetut rahoitusosuudet ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tar
koitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Hallinnollisten tukimenojen budjettikohtaan otettavat määrät määräytyvät 
kustakin ohjelmasta tehdyn rahoitussopimuksen perusteella eivätkä saa keskimäärin ylittää 4:ää prosenttia kuhunkin lukuun ote
tuista ohjelman rahoitusosuuksista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta varainhoitoasetuksen 187 artiklan 7 kohdan soveltamista.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1299/2013, annettu 17  päivänä  joulukuuta 2013, Euroopan alueellinen 
yhteistyö -tavoitteen tukemista Euroopan aluekehitysrahastosta koskevista erityissäännöksistä (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 259), 
ja erityisesti sen 4 artikla.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitys
rahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri-
ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, kohee
siorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320).

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 7 päivänä joulukuuta 2011 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi liittymistä valmistele
vasta tukivälineestä (IPA II) (KOM(2011) 838 lopullinen) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan d alakohta.

13 05 63 02  Rajat ylittävä yhteistyö – Rahoitus otsakkeesta 4

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

39 000 000 27 338 481

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Määräraha on liittymistä valmistelevan IPA II -tukivälineen puitteissa suunnattu erityistavoitteeseen, joka on tukea alueellista 
yhdentymistä ja alueellista yhteistyötä, johon osallistuu edunsaajamaita, jäsenvaltioita ja soveltuvin osin Euroopan naapuruus
politiikan rahoitusvälineestä annettavaa asetusta koskevan ehdotuksen soveltamisalaan kuuluvia kolmansia maita.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0259:0259:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0320:FI:PDF
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Määrärahoiksi voidaan ottaa tulot, jotka mahdollisesti saadaan jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden, molemmissa tapauksissa 
niiden valtiolliset elimet, yhteisöt ja luonnolliset henkilöt mukaan luettuina, rahoitusosuuksista, joilla nämä osallistuvat eräiden 
unionin rahoittamien ja komission niiden puolesta hallinnoimien ulkomaanavun hankkeiden tai ohjelmien rahoittamiseen. Täl
laiset tulotaulukon momentille 6 3 3 otetut rahoitusosuudet ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tar
koitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Hallinnollisten tukimenojen budjettikohtaan otettavat määrät määräytyvät 
kustakin ohjelmasta tehdyn rahoitussopimuksen perusteella eivätkä saa keskimäärin ylittää 4:ää prosenttia kuhunkin lukuun ote
tuista ohjelman rahoitusosuuksista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta varainhoitoasetuksen 187 artiklan 7 kohdan soveltamista.

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 7 päivänä joulukuuta 2011 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi liittymistä valmistele
vasta tukivälineestä (IPA II) (KOM(2011) 838 lopullinen) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan d alakohta.

Komission 7 päivänä joulukuuta 2011 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan naapuruus
politiikan rahoitusvälineen perustamisesta (KOM(2011) 839 lopullinen).
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LUKU  13 06  — SOLIDAARISUUSRAHASTO

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
Maksut

2012/2014
Maksusitou

mukset Maksut Maksusitou
mukset Maksut Maksusitou

mukset Maksut

13 06 SOLIDAARISUUSRAHASTO

13 06 01 Euroopan unionin solidaari
suusrahasto – Jäsenvaltiot 9 p.m. 150 000 000 415 127 031 265 127 031 726 233 916,— 726 233 916,— 484,16

13 06 02 Euroopan unionin solidaari
suusrahasto – Valtiot, joiden 
kanssa liittymisneuvottelut on 
aloitettu 9 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— —

Luku 13 06 – Yhteensä p.m. 150 000 000 415 127 031 265 127 031 726 233 916,— 726 233 916,— 484,16

13 06 01  Euroopan unionin solidaarisuusrahasto – Jäsenvaltiot

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 150 000 000 415 127 031 265 127 031 726 233 916,— 726 233 916,—

Selvitysosa

Momentti on tarkoitettu määrärahoille, jotka otetaan käyttöön Euroopan unionin solidaarisuusrahastosta, jos jäsenvaltioissa 
tapahtuu suurkatastrofeja. Apua olisi annettava lähinnä luonnonkatastrofien yhteydessä, mutta sitä voidaan antaa asianomai
sille jäsenvaltioille tilanteen kiireellisyyden perusteella myös siten, että myönnetyn taloudellisen avun käytölle asetetaan mää
räaika ja että apua saavien maiden edellytetään perustelevan, miten ne käyttävät saamansa avun. Saatu apu, joka korvataan 
myöhemmin kolmansilta osapuolilta esimerkiksi aiheuttamisperiaatteen mukaisesti saatavilla maksuilla tai jota vahinkojen lopul
linen arviointi huomioon ottaen on saatu liikaa, olisi perittävä takaisin.

Määrärahojen kohdentamisesta päätetään lisätalousarviossa, jonka yksinomaisena tarkoituksena on Euroopan unionin solidaa
risuusrahaston varojen käyttöönotto.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 2012/2002, annettu 11 päivänä marraskuuta 2002, Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perus
tamisesta (EYVL L 311, 14.11.2002, s. 3).

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 6 päivänä huhtikuuta 2005 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin soli
daarisuusrahastosta (KOM(2005) 108 lopullinen).

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välinen 17 päivänä toukokuuta 2006 tehty toimielinten sopimus talousarviota 
koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta (EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:311:0003:0003:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:139:0001:0001:FI:PDF
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13 06 02  Euroopan unionin solidaarisuusrahasto – Valtiot, joiden kanssa liittymisneuvottelut on aloitettu

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

Selvitysosa

Momentti on tarkoitettu määrärahoille, jotka otetaan käyttöön Euroopan unionin solidaarisuusrahastosta, jos unionin kanssa 
liittymisneuvotteluita käyvissä maissa tapahtuu suurkatastrofeja. Apua olisi annettava lähinnä luonnonkatastrofien yhteydessä, 
mutta sitä voidaan antaa asianomaisille maille tilanteen kiireellisyyden perusteella myös siten, että myönnetyn taloudellisen avun 
käytölle asetetaan määräaika ja että apua saavien maiden edellytetään perustelevan, miten ne käyttävät saamansa avun. Saatu 
apu, joka korvataan myöhemmin kolmansilta osapuolilta esimerkiksi aiheuttamisperiaatteen mukaisesti saatavilla maksuilla tai 
jota vahinkojen lopullinen arviointi huomioon ottaen on saatu liikaa, olisi perittävä takaisin.

Määrärahojen kohdentamisesta päätetään lisätalousarviossa, jonka yksinomaisena tarkoituksena on Euroopan unionin solidaa
risuusrahaston varojen käyttöönotto.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 2012/2002, annettu 11 päivänä marraskuuta 2002, Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perus
tamisesta (EYVL L 311, 14.11.2002, s. 3).

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 6 päivänä huhtikuuta 2005 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin soli
daarisuusrahastosta (KOM(2005) 108 lopullinen).

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välinen 17 päivänä toukokuuta 2006 tehty toimielinten sopimus talousarviota 
koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta (EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:311:0003:0003:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:139:0001:0001:FI:PDF
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TOIMINNOT ILMAN BUDJETTIKOHTAA

— HALLINNOLLINEN TUKI ALUE- JA KAUPUNKIPOLITIIKAN PÄÄOSASTOLLE 

— KOHEESIOPOLITIIKKAAN LIITTYVÄ VALVONTA – LIITTYMISEN VALMISTELU 

— TOIMINTASTRATEGIA, KOORDINOINTI JA ARVIOINTI ALUE- JA KAUPUNKIPOLITIIKAN PÄÄOSASTOLLE
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OSASTO 14

VEROTUS JA TULLILIITTO
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VEROTUS JA TULLILIITTO
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Yhteenveto määrärahoista (2014 ja 2013) sekä toteutuksesta (2012)

Osasto
Luku Nimike

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitou-
mukset Maksut Maksusitou-

mukset Maksut Maksusitou-
mukset Maksut

14 01 VEROTUKSEN JA TULLILIITON 
TOIMINTALOHKON HALLINTO
MENOT 55 759 946 55 759 946 56 750 394 56 750 394 57 449 459,35 57 449 459,35

14 02 TOIMINTASTRATEGIA JA KOOR
DINOINTI VEROTUKSEN JA TUL
LILIITON PÄÄOSASTOLLE 67 389 552 40 935 735 54 128 200 43 176 343 54 310 812,95 44 206 916,73

14 03 KANSAINVÄLISET VEROTUS- JA 
TULLIASIAT 30 898 800 22 774 011 30 121 800 24 308 712 28 298 955,73 25 236 192,27

14 04 TOIMINTASTRATEGIA JA KOOR
DINOINTI 3 000 000 2 900 000 3 620 000 2 992 206 3 520 000,— 2 823 383,25

Osasto 14 – Yhteensä 157 048 298 122 369 692 144 620 394 127 227 655 143 579 228,03 129 715 951,60
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LUKU  14 01  —  VEROTUKSEN JA TULLILIITON TOIMINTALOHKON HALLINTOMENOT

Momenttien 1, 2, 3 ja 5 yksityiskohtaiset tiedot esitetään luvussa XX 01

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
2012/2014

14 01 VEROTUKSEN JA TULLILIITON 
TOIMINTALOHKON HALLINTO
MENOT

14 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaisiin 
toimihenkilöihin liittyvät menot 
verotuksen ja tulliliiton toimin
talohkossa 5.2 44 565 645 44 297 071 44 106 708,58 98,97

14 01 02 Ulkopuolinen henkilöstö ja muut 
hallintomenot verotuksen ja tul
liliiton toimintalohkossa

14 01 02 01 Ulkopuolinen henkilöstö 5.2 5 397 985 5 680 562 6 091 575,67 112,85

14 01 02 11 Muut hallintomenot 5.2 2 711 633 2 837 477 2 883 795,96 106,35

Momentti 14 01 02 – Välisumma 8 109 618 8 518 039 8 975 371,63 110,68

14 01 03 Tieto- ja 
viestintätekniikkalaitteiden ja 
-palvelujen menot verotuksen ja 
tulliliiton toimintalohkossa 5.2 2 884 683 2 803 284 3 235 379,14 112,16

14 01 04 Verotuksen ja tulliliiton 
toimintalohkoon kuuluvien 
toimenpiteiden ja ohjelmien 
tukimenot

14 01 04 01 Tulli-ohjelman tukimenot 1.1 100 000 1 132 000 1 132 000,— 1 132,—

14 01 04 02 Fiscalis-ohjelman tukimenot 1.1 100 000 — 0,— 0,—

Momentti 14 01 04 – Välisumma 200 000 1 132 000 1 132 000,— 566,—

Luku 14 01 – Yhteensä 55 759 946 56 750 394 57 449 459,35 103,03

14 01 01  Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot verotuksen ja tulliliiton toimintalohkossa

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

44 565 645 44 297 071 44 106 708,58

14 01 02  Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot verotuksen ja tulliliiton toimintalohkossa

14 01 02 01  Ulkopuolinen henkilöstö

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

5 397 985 5 680 562 6 091 575,67
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14 01 02 11  Muut hallintomenot

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

2 711 633 2 837 477 2 883 795,96

Selvitysosa

Osa määrärahasta on tarkoitettu käytettäväksi sen varmistamiseen, että sidosryhmät (liikeyritykset, pk-yritykset, ammattiyhdis
tykset, kuluttajajärjestöt jne.) voivat osallistua tasapuolisemmin toimintaan tältä alamomentilta rahoitetuissa asiantuntijaryh
missä, pakollisen avoimen valintamenettelyn vahvistamiseen asiantuntijaryhmien jäseniä varten sekä eturistiriitojen välttämiseen.

14 01 03  Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot verotuksen ja tulliliiton toimintalohkossa

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

2 884 683 2 803 284 3 235 379,14

14 01 04  Verotuksen ja tulliliiton toimintalohkoon kuuluvien toimenpiteiden ja ohjelmien tukimenot

14 01 04 01  Tulli-ohjelman tukimenot

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

100 000 1 132 000 1 132 000,—

Selvitysosa

Entinen alamomentti 14 01 04 02 (osittain)

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaiset selvityksistä ja asiantuntijakokouksista aiheutuvat menot sekä tiedotus- ja julkai
sumenot, jotka liittyvät suoraan tämän alamomentin kattaman ohjelman tai sen kattamien toimien tavoitteiden saavuttamiseen, 
sekä mahdolliset muut menot teknisestä ja hallinnollisesta avusta, johon ei liity julkishallinnon tehtäviä ja jonka komissio on 
ulkoistanut erillisin palvelusopimuksin.

Unionin ohjelmiin osallistuvien ehdokasmaiden ja tapauksen mukaan myös Länsi-Balkanin mahdollisten ehdokasmaiden rahoi
tusosuuksista saatavat tulot otetaan tulotaulukon alamomentille  6  0  3  1, ja ne voidaan ottaa varainhoitoasetuksen 21  artik
lan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti määrärahoiksi samassa suhteessa kuin hallintoon liittyviin menoihin hyväksytty määrä 
on ohjelman kokonaismäärärahaan.

Oikeusperusta

Ks. Luku 14 02.
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14 01 04 02  Fiscalis-ohjelman tukimenot

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

100 000 — 0,—

Selvitysosa

Entinen alamomentti 14 01 04 02 (osittain)

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaiset selvityksistä ja asiantuntijakokouksista aiheutuvat menot sekä tiedotus- ja julkai
sumenot, jotka liittyvät suoraan tämän alamomentin kattaman ohjelman tai sen kattamien toimien tavoitteiden saavuttamiseen, 
sekä mahdolliset muut menot teknisestä ja hallinnollisesta avusta, johon ei liity julkishallinnon tehtäviä ja jonka komissio on 
ulkoistanut erillisin palvelusopimuksin.

Unionin ohjelmiin osallistuvien ehdokasmaiden ja tapauksen mukaan myös Länsi-Balkanin mahdollisten ehdokasmaiden rahoi
tusosuuksista saatavat tulot otetaan tulotaulukon alamomentille  6  0  3  1, ja ne voidaan ottaa varainhoitoasetuksen 21  artik
lan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti määrärahoiksi samassa suhteessa kuin hallintoon liittyviin menoihin hyväksytty määrä 
on ohjelman kokonaismäärärahaan.

Oikeusperusta

Ks. Luku 14 03.
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LUKU  14 02  —  TOIMINTASTRATEGIA JA KOORDINOINTI VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTOLLE

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
Maksut

2012/2014
Maksusitou

mukset Maksut Maksusitou
mukset Maksut Maksusitou-

mukset Maksut

14 02 TOIMINTASTRATEGIA JA 
KOORDINOINTI VEROTUK
SEN JA TULLILIITON PÄÄ
OSASTOLLE

14 02 01 Tulliliiton toiminnan tukemi
nen 1.1 66 293 000 11 262 958 —

14 02 02 Kansainvälisten tullialan 
järjestöjen jäsenyys 4 1 096 552 1 096 552 1 128 200 1 064 303 1 053 972,05 1 053 972,56 96,12

14 02 51 Tullialan aiempien ohjelmien 
loppuun saattaminen 1.1 p.m. 28 576 225 53 000 000 42 112 040 53 256 840,90 43 152 944,17 151,01

Luku 14 02 – Yhteensä 67 389 552 40 935 735 54 128 200 43 176 343 54 310 812,95 44 206 916,73 107,99

14 02 01  Tulliliiton toiminnan tukeminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

66 293 000 11 262 958

Selvitysosa

Uusi momentti

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Tulli 2020 -ohjelman toteuttamisesta aiheutuvat menot ja erityisesti yhteisten toimien, tie
toteknisten valmiuksien kehittämisen ja inhimillisten toimintaedellytysten kehittämisen rahoitus.

Määräraha kattaa erityisesti seuraavat osa-alueet:

— eurooppalaisten tietojärjestelmien unionin vastuulle kuuluvien osien hankinnan, kehitystyön, ylläpitämisen, käyttämisen 
ja laadunvalvonnan kustannukset; eurooppalaisten tietojärjestelmien unionin vastuulle kuuluvat osat ovat seuraavat: 1) tie
totekniset resurssit, kuten järjestelmiin kuuluvat laitteistot, ohjelmistot ja verkkoyhteydet, mukaan lukien niihin liittyvä tie
toinfrastruktuuri, 2) järjestelmien laatimisen, ylläpitämisen, kehittämisen ja käytön tukemiselle välttämättömät tietotekniset 
palvelut, 3) kaikki muut osat, jotka komissio tehokkuuden, turvallisuuden ja järkeistämisen vuoksi katsoo olevan osallis
tujamaille yhteisiä, 

— kulut, jotka liittyvät seminaareihin, työpajoihin, hankeryhmiin, työvierailuihin, seurantatoimiin, asiantuntijaryhmiin, julki
shallinnon valmiuksien kehittämiseen ja tätä tukeviin toimiin, tutkimuksiin ja viestintähankkeisiin, 

— kustannukset, jotka liittyvät yhteisiä koulutustoimia koskevien säännösten täytäntöönpanoon, 

— kulut, jotka liittyvät ohjelman hallinnon ja sen tavoitteiden saavuttamisen edellyttämään valmistelu-, seuranta-, valvonta-, 
tarkastus- ja arviointitoimintaan, 

— ohjelmalle asetettujen tavoitteiden ja painopistealueiden tueksi edellytettävien muiden toimien kustannukset.
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Unionin ohjelmiin osallistuvien liittyvien maiden, ehdokasmaiden ja mahdollisten ehdokasmaiden, joihin sovelletaan liittymistä 
edeltävää strategiaa, ja Euroopan naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvien kumppanimaiden, jos niiden asiaa koskeva lainsäädäntö 
ja hallintomenetelmät ovat riittävän lähellä unionin lainsäädäntöä ja hallintomenetelmiä, rahoitusosuuksista saatavat tulot, jotka 
otetaan tulotaulukon alamomentille 6 0 3 1, voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–f ala
kohdan mukaisesti.

Tulliyhteistyösopimuksiin osallistuvien kolmansien maiden, jotka eivät ole ehdokasmaita eivätkä Länsi-Balkanin mahdollisia 
ehdokasmaita, rahoitusosuudesta saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille 6 0 3 2, otetaan määrärahoiksi tälle 
momentille varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e ja f alakohdan mukaisesti.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1294/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan unionin tul
litoimintaa kaudella 2014–2020 koskevan toimintaohjelman (Tulli 2020) perustamisesta ja päätöksen N:o  624/2007/EY 
kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 209), ja erityisesti sen 5 artikla.

14 02 02  Kansainvälisten tullialan järjestöjen jäsenyys

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

1 096 552 1 096 552 1 128 200 1 064 303 1 053 972,05 1 053 972,56

Selvitysosa

Entinen momentti 14 03 03 (osittain)

Määräraha on tarkoitettu kattamaan unionin rahoitusosuus Maailman tullijärjestöstä (WCO).

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 2007/668/EY, tehty 25 päivänä kesäkuuta 2007, Euroopan yhteisöjen väliaikaisjäsenyyttä muistuttavien oike
uksien käyttämisestä ja velvollisuuksien täyttämisestä Maailman tullijärjestössä (EUVL L 274, 18.10.2007, s. 11).

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission päätös, tehty 4  päivänä  kesäkuuta 2008, yhteisön osallistumisesta verotuksesta käytävään kansainväliseen keskus
teluun (International Tax Dialogue, ITD).

14 02 51  Tullialan aiempien ohjelmien loppuun saattaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 28 576 225 53 000 000 42 112 040 53 256 840,90 43 152 944,17

Selvitysosa

Entiset momentit 14 02 01 (osittain), 14 04 01 ja 14 04 02

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta maksamatta olevat sitoumukset.

Unionin ohjelmiin osallistuvien ehdokasmaiden ja tapauksen mukaan myös Länsi-Balkanin mahdollisten ehdokasmaiden rahoi
tusosuuksista saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille 6 0 3 1, voidaan ottaa lisämäärärahoiksi varainhoitoase
tuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0209:0209:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:274:0011:0011:FI:PDF
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Tulliyhteistyösopimuksiin osallistuvien kolmansien maiden, jotka eivät ole ehdokasmaita eivätkä Länsi-Balkanin mahdollisia 
ehdokasmaita, rahoitusosuudesta saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille 6 0 3 2, otetaan määrärahoiksi tälle 
momentille varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e, f ja g alakohdan mukaisesti.

Oikeusperusta

Komission institutionaalisista oikeuksista johtuvat tehtävät, sellaisina kuin niistä on säädetty unionin yleiseen talousarvioon 
sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 25  päivänä  loka
kuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, 
s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28  päivänä  kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa 
käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

Neuvoston päätös 2000/305/EY, tehty 30 päivänä maaliskuuta 2000, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton kirjeenvaihtona 
tehtävästä sopimuksesta yhteinen tietoliikenneverkko / yhteinen järjestelmien rajapinta -järjestelmään (CCN/CSI) yhteisestä pas
situsmenettelystä tehdyn yleissopimuksen puitteissa (EYVL L 102, 27.4.2000, s. 50).

Neuvoston päätös 2000/506/EY, tehty 31 päivänä heinäkuuta 2000, Euroopan yhteisön ja Norjan välillä kirjeenvaihtona teh
tävästä sopimuksesta yhteinen tietoliikenneverkko / yhteinen järjestelmien rajapinta -järjestelmän (CCN/CSI) käytön laajenta
misesta yhteisestä passitusmenettelystä tehdyn yleissopimuksen puitteissa (EYVL L 204, 11.8.2000, s. 35).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 253/2003/EY, tehty 11 päivänä helmikuuta 2003, yhteisön tullitoimintaa kos
kevan toimintaohjelman (Tulli 2007) hyväksymisestä (EUVL L 36, 12.2.2003, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 624/2007/EY, tehty 23 päivänä toukokuuta 2007, yhteisön tullitoimintaa kos
kevasta toimintaohjelmasta (Tulli 2013) (EUVL L 154, 14.6.2007, s. 25).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 70/2008/EY, tehty 15 päivänä tammikuuta 2008, paperittomasta tullin ja kau
pan toimintaympäristöstä (EUVL L 23, 26.1.2008, s. 21).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 450/2008, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2008, yhteisön tullikoodeksista 
(uudistettu tullikoodeksi) (EUVL L 145, 4.6.2008, s. 1).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:184:0023:0023:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:102:0050:0050:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:204:0035:0035:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:036:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:154:0025:0025:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:023:0021:0021:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:145:0001:0001:FI:PDF
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LUKU  14 03  —  KANSAINVÄLISET VEROTUS- JA TULLIASIAT

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
Maksut

2012/2014
Maksusitou

mukset Maksut Maksusitou
mukset Maksut Maksusitou-

mukset Maksut

14 03 KANSAINVÄLISET 
VEROTUS- JA TULLIASIAT

14 03 01 Verotuksen järjestelmien vah
vistaminen 1.1 30 777 000 7 368 331 0,— 0,— 0,—

14 03 02 Kansainvälisten verotusalan 
järjestöjen jäsenyys 4 121 800 121 800 121 800 121 800 121 800,04 121 799,53 100,—

14 03 51 Verotusalan aiempien ohjel
mien loppuun saattaminen 1.1 p.m. 15 283 880 30 000 000 24 186 912 28 177 155,69 25 114 392,74 164,32

Luku 14 03 – Yhteensä 30 898 800 22 774 011 30 121 800 24 308 712 28 298 955,73 25 236 192,27 110,81

14 03 01  Verotuksen järjestelmien vahvistaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

30 777 000 7 368 331 0,— 0,—

Selvitysosa

Uusi momentti

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Fiscalis 2020 -ohjelman toteuttamisesta aiheutuvat menot ja erityisesti yhteisten toimien, 
tietotekniikkaan liittyvien toimien sekä muiden toimien rahoitus.

Määräraha kattaa erityisesti seuraavat osa-alueet:

— eurooppalaisten tietojärjestelmien unionin vastuulle kuuluvien osien hankinnan, kehitystyön, ylläpitämisen, käyttämisen 
ja laadunvalvonnan kustannukset; eurooppalaisten tietojärjestelmien unionin vastuulle kuuluvat osat ovat seuraavat: 1) tie
totekniset resurssit, kuten järjestelmiin kuuluvat laitteistot, ohjelmistot ja verkkoyhteydet, mukaan lukien niihin liittyvä tie
toinfrastruktuuri, 2) järjestelmien laatimisen, ylläpitämisen, kehittämisen ja käytön tukemiselle välttämättömät tietotekniset 
palvelut, 3) kaikki muut osat, jotka komissio tehokkuuden, turvallisuuden ja järkeistämisen vuoksi katsoo olevan osallis
tujamaille yhteisiä, 

— kulut, jotka liittyvät seminaareihin, työpajoihin, hankeryhmiin, työvierailuihin, seurantatoimiin, asiantuntijaryhmiin, julki
shallinnon valmiuksien kehittämiseen ja tätä tukeviin toimiin, tutkimuksiin ja viestintähankkeisiin, 

— kustannukset, jotka liittyvät yhteisiä koulutustoimia koskevien säännösten täytäntöönpanoon, 

— kulut, jotka liittyvät ohjelman hallinnon ja sen tavoitteiden saavuttamisen edellyttämään valmistelu-, seuranta-, valvonta-, 
tarkastus- ja arviointitoimintaan, 

— ohjelmalle asetettujen tavoitteiden ja painopistealueiden tueksi edellytettävien muiden toimien kustannukset.

Unionin ohjelmiin osallistuvien liittyvien maiden, ehdokasmaiden ja mahdollisten ehdokasmaiden, joihin sovelletaan liittymistä 
edeltävää strategiaa, ja Euroopan naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvien kumppanimaiden, jos niiden asiaa koskeva lainsäädäntö 
ja hallintomenetelmät ovat riittävän lähellä unionin lainsäädäntöä ja hallintomenetelmiä, rahoitusosuuksista saatavat tulot, jotka 
otetaan tulotaulukon alamomentille 6 0 3 1, voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–f ala
kohdan mukaisesti.
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Tulliyhteistyösopimuksiin osallistuvien kolmansien maiden, jotka eivät ole ehdokasmaita eivätkä Länsi-Balkanin mahdollisia 
ehdokasmaita, rahoitusosuudesta saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille 6 0 3 2, otetaan määrärahoiksi tälle 
momentille varainhoitoasetuksen 21 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1286/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan unionin vero
tusjärjestelmien toimintaa kaudella 2014–2020 parantavan toimintaohjelman (Fiscalis 2020) perustamisesta ja päätöksen 
N:o 1482/2007/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 25), ja erityisesti sen 5 artikla.

14 03 02  Kansainvälisten verotusalan järjestöjen jäsenyys

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

121 800 121 800 121 800 121 800 121 800,04 121 799,53

Selvitysosa

Entinen momentti 14 03 03 (osittain)

Määräraha on tarkoitettu kattamaan unionin rahoitusosuus verotuksesta käytävästä kansainvälisestä keskustelusta (Internatio
nal Tax Dialogue, ITD).

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 2007/668/EY, tehty 25 päivänä kesäkuuta 2007, Euroopan yhteisöjen väliaikaisjäsenyyttä muistuttavien oike
uksien käyttämisestä ja velvollisuuksien täyttämisestä Maailman tullijärjestössä (EUVL L 274, 18.10.2007, s. 11).

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission päätös, tehty 4  päivänä  kesäkuuta 2008, yhteisön osallistumisesta verotuksesta käytävään kansainväliseen keskus
teluun (International Tax Dialogue, ITD).

14 03 51  Verotusalan aiempien ohjelmien loppuun saattaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 15 283 880 30 000 000 24 186 912 28 177 155,69 25 114 392,74

Selvitysosa

Entiset momentit 14 02 01 (osittain), 14 03 04, 14 05 02 ja 14 05 03

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta maksamatta olevat sitoumukset.

Unionin ohjelmiin osallistuvien ehdokasmaiden ja tapauksen mukaan myös Länsi-Balkanin mahdollisten ehdokasmaiden rahoi
tusosuuksista saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille 6 0 3 1, voidaan ottaa lisämäärärahoiksi varainhoitoase
tuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti.

Tulliyhteistyösopimuksiin osallistuvien kolmansien maiden, jotka eivät ole ehdokasmaita eivätkä Länsi-Balkanin mahdollisia 
ehdokasmaita, rahoitusosuudesta saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille 6 0 3 2, otetaan määrärahoiksi tälle 
momentille varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0025:0025:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:274:0011:0011:FI:PDF
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Oikeusperusta

Komission institutionaalisista oikeuksista johtuvat tehtävät, sellaisina kuin niistä on säädetty unionin yleiseen talousarvioon 
sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 25  päivänä  loka
kuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, 
s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1152/2003/EY, tehty 16 päivänä kesäkuuta 2003, valmisteveron alaisten tuot
teiden liikkumisen ja valvonnan tietokoneistamisesta (EUVL L 162, 1.7.2003, s. 5).

Neuvoston asetus (EY)  N:o  1798/2003, annettu 7  päivänä  lokakuuta 2003, hallinnollisesta yhteistyöstä arvonlisäverotuksen 
alalla (EUVL L 264, 15.10.2003, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1482/2007/EY, tehty 11 päivänä joulukuuta 2007, sisämarkkinoiden verotuk
sen järjestelmiä vahvistavasta yhteisön ohjelmasta (Fiscalis 2013) (EUVL L 330, 15.12.2007, s. 1).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:162:0005:0005:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:264:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:330:0001:0001:FI:PDF
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LUKU  14 04  —  TOIMINTASTRATEGIA JA KOORDINOINTI

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
Maksut

2012/2014
Maksusitou

mukset Maksut Maksusitou
mukset Maksut Maksusitou

mukset Maksut

14 04 TOIMINTASTRATEGIA JA 
KOORDINOINTI

14 04 01 Sisämarkkinoiden toteutta
minen ja kehittäminen 1.1 3 000 000 2 900 000 3 620 000 2 992 206 3 520 000,— 2 823 383,25 97,36

Luku 14 04 – Yhteensä 3 000 000 2 900 000 3 620 000 2 992 206 3 520 000,— 2 823 383,25 97,36

14 04 01  Sisämarkkinoiden toteuttaminen ja kehittäminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

3 000 000 2 900 000 3 620 000 2 992 206 3 520 000,— 2 823 383,25

Selvitysosa

Entinen alamomentti 14 01 04 01 ja entinen momentti 14 02 01 (osittain)

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaiset selvityksistä ja asiantuntijakokouksista aiheutuvat menot sekä tiedotus- ja julkai
sumenot, jotka liittyvät suoraan tämän momentin kattaman ohjelman tai sen kattamien toimien tavoitteiden saavuttamiseen, 
sekä mahdolliset muut menot teknisestä ja hallinnollisesta avusta, johon ei liity julkishallinnon tehtäviä ja jonka komissio on 
ulkoistanut erillisin palvelusopimuksin.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sisämarkkinoiden toteuttamiseen, toimintaan ja kehittämiseen liittyvistä toimenpiteistä 
aiheutuvat menot.

Sillä tuetaan unionin tulli- ja veropolitiikkaa ja siihen sisältyy toimia, joita ei voida rahoittaa Tulli 2020- eikä Fiscalis 2020 
-ohjelmasta.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan verotuksen ja tullitoiminnan alalla ensisijaisesti

— kuulemisista, selvityksistä, analyyseistä ja vaikutustenarvioinneista aiheutuvat kustannukset, 

— tullitariffiin luokitteluun ja tietojen hankintaan liittyvät toimet, 

— ohjelmistohankinnat, 

— esite-, tiedotus- ja koulutusaineiston tuottaminen ja kehittäminen.

Oikeusperusta

Komission institutionaalisista oikeuksista johtuvat tehtävät, sellaisina kuin niistä on säädetty unionin yleiseen talousarvioon 
sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 25  päivänä  loka
kuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, 
s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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Yhteenveto määrärahoista (2014 ja 2013) sekä toteutuksesta (2012)

Osasto
Luku Nimike

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitou-
mukset Maksut Maksusitou-

mukset Maksut Maksusitou-
mukset Maksut

15 01 KOULUTUKSEN JA KULTTUU
RIN TOIMINTALOHKON HAL
LINTOMENOT 123 693 171 123 693 171 124 094 073 124 094 073 130 177 823,62 130 177 823,62

15 02 ERASMUS+ 1 560 917 292 1 227 243 693 1 443 689 554 1 415 049 704 1 699 079 513,03 1 637 411 045,65

15 03 HORISONTTI 2020 966 671 359 717 880 820 1 086 076 960 928 828 347 1 067 311 022,72 819 497 123,44

15 04 LUOVA EUROOPPA 168 743 000 172 889 728 175 715 000 159 896 411 189 997 745,46 172 018 780,88

Osasto 15 – Yhteensä 2 820 024 822 2 241 707 412 2 829 575 587 2 627 868 535 3 086 566 104,83 2 759 104 773,59
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LUKU  15 01  —  KOULUTUKSEN JA KULTTUURIN TOIMINTALOHKON HALLINTOMENOT

Momenttien 1, 2, 3 ja 5 yksityiskohtaiset tiedot esitetään luvussa XX 01

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
2012/2014

15 01 KOULUTUKSEN JA KULTTUU
RIN TOIMINTALOHKON HAL
LINTOMENOT

15 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaisiin 
toimihenkilöihin liittyvät menot 
koulutuksen ja kulttuurin toi
mintalohkossa 5.2 49 661 717 51 511 216 51 956 609,95 104,62

15 01 02 Ulkopuolinen henkilöstö ja muut 
hallintomenot koulutuksen ja 
kulttuurin toimintalohkossa

15 01 02 01 Ulkopuolinen henkilöstö 5.2 3 715 743 3 724 908 3 898 776,71 104,93

15 01 02 11 Muut hallintomenot 5.2 3 815 430 3 333 017 4 515 989,70 118,36

Momentti 15 01 02 – Välisumma 7 531 173 7 057 925 8 414 766,41 111,73

15 01 03 Tieto- ja 
viestintätekniikkalaitteiden ja 
-palvelujen menot koulutuksen 
ja kulttuurin toimintalohkossa 5.2 3 214 547 3 294 977 3 838 398,50 119,41

15 01 04 Koulutuksen ja kulttuurin 
toimintalohkoon kuuluvien 
toimenpiteiden ja ohjelmien 
tukimenot

15 01 04 01 Erasmus+-ohjelman tukimenot 1.1 10 414 108 10 274 000 10 002 010,— 96,04

15 01 04 02 Luova Eurooppa -ohjelman 
tukimenot 3 2 137 900 1 319 000 1 431 547,— 66,96

Momentti 15 01 04 – Välisumma 12 552 008 11 593 000 11 433 557,— 91,09

15 01 05 Koulutuksen ja kulttuurin 
toimintalohkoon kuuluvien 
tutkimuksen ja innovoinnin 
ohjelmien tukimenot

15 01 05 01 Tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelmaa ”Horisontti 2020” 
toteuttavia virkamiehiä ja 
väliaikaisia toimihenkilöitä 
koskevat menot 1.1 2 234 614 2 325 500 1 893 941,— 84,75

15 01 05 02 Tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelmaa ”Horisontti 2020” 
toteuttava ulkopuolinen 
henkilöstö 1.1 700 000 700 000 700 000,— 100,—
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LUKU 15 01 — KOULUTUKSEN JA KULTTUURIN TOIMINTALOHKON HALLINTOMENOT (jatkoa)

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
2012/2014
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15 01 05 03 Tutkimuksen ja innovoinnin pui
teohjelman ”Horisontti 2020” 
muut hallintomenot 1.1 815 112 838 150 1 077 456,44 132,19

Momentti 15 01 05 – Välisumma 3 749 726 3 863 650 3 671 397,44 97,91

15 01 06 Toimeenpanovirastot

15 01 06 01 Koulutuksen, audiovisuaalialan ja 
kulttuurin toimeenpanovirasto – 
rahoitusosuus 
Erasmus+-ohjelmasta 1.1 25 897 000 21 658 000 23 687 717,— 91,47

15 01 06 02 Koulutuksen, audiovisuaalialan ja 
kulttuurin toimeenpanovirasto – 
Rahoitusosuus Luova Eurooppa 
-ohjelmasta 3 12 192 000 16 030 000 16 532 259,— 135,60

Momentti 15 01 06 – Välisumma 38 089 000 37 688 000 40 219 976,— 105,59

15 01 60 Tietopalvelu- ja kirjastomenot 5.2 2 534 000 2 534 000 2 814 204,54 111,06

15 01 61 Toimielimen yksiköissä 
suoritettavista 
harjoittelujaksoista aiheutuvat 
järjestelykulut 5.2 6 361 000 6 551 305 7 828 913,78 123,08

Luku 15 01 – Yhteensä 123 693 171 124 094 073 130 177 823,62 105,24

15 01 01  Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot koulutuksen ja kulttuurin toimintalohkossa

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

49 661 717 51 511 216 51 956 609,95

15 01 02  Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot koulutuksen ja kulttuurin toimintalohkossa

15 01 02 01  Ulkopuolinen henkilöstö

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

3 715 743 3 724 908 3 898 776,71

15 01 02 11  Muut hallintomenot

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

3 815 430 3 333 017 4 515 989,70



KOMISSIO
OSASTO 15 — KOULUTUS JA KULTTUURI

LUKU 15 01 — KOULUTUKSEN JA KULTTUURIN TOIMINTALOHKON HALLINTOMENOT (jatkoa)

II/648 FI Euroopan unionin virallinen lehti 20.2.2014

15 01 03  Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot koulutuksen ja kulttuurin toimintalohkossa

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

3 214 547 3 294 977 3 838 398,50

15 01 04  Koulutuksen ja kulttuurin toimintalohkoon kuuluvien toimenpiteiden ja ohjelmien tukimenot

15 01 04 01  Erasmus+-ohjelman tukimenot

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

10 414 108 10 274 000 10 002 010,—

Selvitysosa

Entiset alamomentit 15 01 04 14, 15 01 04 17, 15 01 04 22 ja 15 01 04 55

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka liittyvät ohjelman hallinnon ja sen tavoitteiden saavuttamisen edellyttämään 
valmistelu-, seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja arviointitoimintaan, erityisesti tutkimuksiin, asiantuntijoiden kokouksiin, tiedotus-
ja viestintätoimintaan, mukaan luettuna unionin poliittisista prioriteeteista tiedottaminen sikäli kuin ne liittyvät ohjelmaa kos
kevan asetuksen yleisiin tavoitteisiin, tiedonkäsittelyyn ja -vaihtoon keskittyvään tietotekniikkaan liittyvät kulut sekä kaikki muut 
sellaisen teknisen ja hallinnollisen avun kulut, joita komissiolle aiheutuu ohjelman hallinnoinnin yhteydessä.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän alamomentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Unionin ohjelmiin osallistuvien ehdokasmaiden ja tapauksen mukaan myös Länsi-Balkanin mahdollisten ehdokkaiden rahoi
tusosuuksista saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille  6  0  3  1, voidaan ottaa varainhoitoasetuksen 21  artik
lan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti määrärahoiksi samassa suhteessa kuin hallintoon liittyviin menoihin hyväksytty määrä 
on ohjelman kokonaismäärärahaan.

Unionin ohjelmiin osallistuvan Sveitsin valaliiton rahoitusosuudesta saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomen
tille 6 0 3 3, voidaan ottaa varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti määrärahoiksi samassa suh
teessa kuin hallintoon liittyviin menoihin hyväksytty määrä on ohjelman kokonaismäärärahaan.

Oikeusperusta

Katso luku 15 02.
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15 01 04 02  Luova Eurooppa -ohjelman tukimenot

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

2 137 900 1 319 000 1 431 547,—

Selvitysosa

Entiset alamomentit 15 01 04 44, 15 01 04 60 ja 15 01 04 68

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaiset selvityksistä ja asiantuntijakokouksista aiheutuvat menot sekä tiedotus- ja julkai
sumenot, jotka liittyvät suoraan tämän alamomentin kattaman ohjelman tai sen kattamien toimien tavoitteen saavuttamiseen, 
sekä mahdolliset muut menot teknisestä ja hallinnollisesta avusta, johon ei liity julkishallinnon tehtäviä ja jonka komissio on 
ulkoistanut erillisin palvelusopimuksin.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän alamomentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Unionin ohjelmiin osallistuvan Sveitsin valaliiton rahoitusosuudesta saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomen
tille 6 0 3 3, voidaan ottaa varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti määrärahoiksi samassa suh
teessa kuin hallintoon liittyviin menoihin hyväksytty määrä on ohjelman kokonaismäärärahaan.

Euroopan naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvien maiden rahoitusosuuksista saatavat tulot, jotka saadaan näiden maiden kanssa 
unionin ohjelmiin osallistumisesta tehdyissä puitesopimuksissa määriteltyjen menettelyjen mukaisesti ja jotka otetaan tulotau
lukon alamomentille  6  0  3  1, voidaan ottaa varainhoitoasetuksen 21  artiklan  2  kohdan e–g alakohdan mukaisesti määrära
hoiksi samassa suhteessa kuin hallintoon liittyviin menoihin hyväksytty määrä on ohjelman kokonaismäärärahaan.

Oikeusperusta

Katso luku 15 04.

15 01 05  Koulutuksen ja kulttuurin toimintalohkoon kuuluvien tutkimuksen ja innovoinnin ohjelmien tukimenot

15 01 05 01  Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa ”Horisontti 2020” toteuttavia virkamiehiä ja väliaikaisia toimihenkilöitä koskevat 
menot

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

2 234 614 2 325 500 1 893 941,—

Selvitysosa

Entinen momentti 15 01 01 (osittain) ja alamomentti 15 01 05 01

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa ”Horisontti 2020” toteuttavista virka
miehistä ja väliaikaisista toimihenkilöistä, jotka hoitavat hyväksyttyyn henkilöstötaulukkoon sisältyviä virkoja tai toimia ja osal
listuvat muun kuin ydinalan ohjelmiin kuuluvien epäsuorien toimien toteuttamiseen, mukaan lukien unionin edustustoihin 
sijoitetut virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt.
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Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän alamomentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Oikeusperusta

Katso luku 15 03.

15 01 05 02  Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa ”Horisontti 2020” toteuttava ulkopuolinen henkilöstö

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

700 000 700 000 700 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa ”Horisontti 2020” toteuttavasta ulko
puolisesta henkilöstöstä, joka osallistuu muun kuin ydinalan ohjelmiin kuuluvien epäsuorien toimien toteuttamiseen, mukaan 
lukien unionin edustustoihin sijoitettu ulkopuolinen henkilöstö.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän alamomentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Oikeusperusta

Katso luku 15 03.

15 01 05 03  Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 2020” muut hallintomenot

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

815 112 838 150 1 077 456,44

Selvitysosa

Entiset alamomentit 15 01 05 03 ja 15 02 11 01 (osittain)

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut hallintomenot tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 2020” kai
kessa epäsuoriin toimiin liittyvässä hallinnoinnissa muun kuin ydinalan ohjelmien yhteydessä, mukaan lukien unionin edustus
toihin sijoitetusta henkilöstöstä aiheutuvat muut hallintomenot.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan myös sellaiset selvityksistä ja asiantuntijakokouksista aiheutuvat menot sekä tiedotus- ja 
julkaisumenot, jotka liittyvät suoraan tämän alamomentin kattaman ohjelman tai sen kattamien toimien tavoitteiden saavutta
miseen, sekä mahdolliset muut menot teknisestä ja hallinnollisesta avusta, johon ei liity julkishallinnon tehtäviä ja jonka komis
sio on ulkoistanut erillisin palvelusopimuksin.
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Se on tarkoitettu kattamaan myös menot teknisestä ja hallinnollisesta avusta, joka liittyy ohjelman tai hankkeiden määrittelyyn, 
valmisteluun, hallintoon, seurantaan, tarkastukseen ja valvontaan, kuten konferensseihin, työpajoihin, seminaareihin, tietotek
nisten järjestelmien kehittämiseen ja ylläpitoon, virkamatkoihin, koulutukseen ja edustamiseen liittyvät menot.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän alamomentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Oikeusperusta

Katso luku 15 03.

15 01 06  Toimeenpanovirastot

15 01 06 01  Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto – rahoitusosuus Erasmus+-ohjelmasta

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

25 897 000 21 658 000 23 687 717,—

Selvitysosa

Entiset alamomentit 15 01 04 30 ja 15 01 04 32

Määräraha on tarkoitettu kattamaan koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston toimintamenot, jotka 
aiheutuvat viraston osallistumisesta otsakkeeseen 1 a kuuluvien ohjelmien hallinnointiin, korkea-asteen koulutuksen ja amma
tillisen koulutuksen yhteistyöohjelmien loppuun saattamisesta ja vuosien 2007–2013 rahoituskehyksen Youth in Action 
-nuorisotoimintaohjelmasta, sekä kattamaan viraston menot, jotka aiheutuvat Erasmus+-ohjelman hallinnoinnista.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän alamomentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Unionin ohjelmiin osallistuvien ehdokasmaiden ja tapauksen mukaan myös Länsi-Balkanin mahdollisten ehdokkaiden rahoi
tusosuuksista saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille  6  0  3  1, voidaan ottaa varainhoitoasetuksen 21  artik
lan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti määrärahoiksi samassa suhteessa kuin hallintoon liittyviin menoihin hyväksytty määrä 
on ohjelman kokonaismäärärahaan.

Unionin ohjelmiin osallistuvan Sveitsin valaliiton rahoitusosuudesta saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomen
tille 6 0 3 3, voidaan ottaa varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti määrärahoiksi samassa suh
teessa kuin hallintoon liittyviin menoihin hyväksytty määrä on ohjelman kokonaismäärärahaan.

Viraston henkilöstötaulukko sisältyy tämän pääluokan liitteeseen ”Henkilöstö”.
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Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 58/2003, annettu 19 päivänä joulukuuta 2002, tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoi
tavien toimeenpanovirastojen asemasta (EYVL L 11, 16.1.2003, s. 1).

Neuvoston päätös 2006/910/EY, tehty 4  päivänä  joulukuuta 2006, Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen välisen 
korkea-asteen koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yhteistyöohjelman uusimista koskevan sopimuksen tekemisestä 
(EUVL L 346, 9.12.2006, s. 33).

Neuvoston päätös 2006/964/EY, tehty 18  päivänä  joulukuuta 2006, korkea-asteen koulutusta, ammatillista koulutusta sekä 
nuorisoasioita koskevan yhteistyön puitteiden asettamista koskevan Euroopan yhteisön ja Kanadan hallituksen välisen sopi
muksen tekemisestä (EUVL L 397, 30.12.2006, s. 14).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1288/2013, annettu 11  päivänä  joulukuuta 2013, unionin koulutus-, 
nuoriso- ja urheiluohjelman ”Erasmus+” perustamisesta ja päätösten N:o  1719/2006/EY, 1720/2006/EY ja  1298/2008/EY 
kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 50).

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission päätös 2009/336/EY, tehty 20  päivänä  huhtikuuta 2009, koulutukseen, audiovisuaalialaan ja kulttuuriin liittyvää 
yhteisön toimintaa hallinnoivan ”koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston” perustamisesta neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 58/2003 mukaisesti (EUVL L 101, 21.4.2009, s. 26).

Komission täytäntöönpanopäätös 2013/776/EU, annettu 18 päivänä joulukuuta 2013, koulutuksen, audiovisuaalialan ja kult
tuurin toimeenpanoviraston perustamisesta ja päätöksen 2009/336/EY kumoamisesta (EUVL L 343, 19.12.2013, s. 46).

Komission päätös C(2013) 9189, annettu 18 päivänä joulukuuta 2013, koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeen
panovirastolle annettavasta valtuutuksesta koulutus-, audiovisuaali- ja kulttuurialalla toteutettaviin unionin ohjelmiin liittyvien 
ja erityisesti unionin yleiseen talousarvioon otettujen määrärahojen ja EKR:n määrärahojen toteuttamista koskevien tehtävien 
hoitamiseksi.

15 01 06 02  Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto – Rahoitusosuus Luova Eurooppa -ohjelmasta

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

12 192 000 16 030 000 16 532 259,—

Selvitysosa

Entinen alamomentti 15 01 04 31

Määräraha on tarkoitettu kattamaan koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston toimintamenot, jotka 
aiheutuvat viraston osallistumisesta vuosien 2007–2013 rahoituskehyksen otsakkeeseen 3 b kuuluvien ohjelmien hallinnoin
tiin (lukuun ottamatta Youth in Action -nuorisotoimintaohjelmaa), sekä kattamaan viraston toimintamenot, jotka aiheutuvat 
Luova Eurooppa -ohjelmaan kuuluvien ohjelmien hallinnoinnista.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän alamomentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:011:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:346:0033:0033:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:397:0014:0014:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0050:0050:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:101:0026:0026:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:343:0046:0046:FI:PDF
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Unionin ohjelmiin osallistuvan Sveitsin valaliiton rahoitusosuudesta saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon momen
tille 6 0 3 3, voidaan ottaa varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti määrärahoiksi samassa suh
teessa kuin hallintoon liittyviin menoihin hyväksytty määrä on ohjelman kokonaismäärärahaan.

Euroopan naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvien maiden rahoitusosuuksista saatavat tulot, jotka saadaan näiden maiden kanssa 
unionin ohjelmiin osallistumisesta tehdyissä puitesopimuksissa määriteltyjen menettelyjen mukaisesti ja jotka otetaan tulotau
lukon alamomentille  6  0  3  1, voidaan ottaa varainhoitoasetuksen 21  artiklan  2  kohdan e–g alakohdan mukaisesti määrära
hoiksi samassa suhteessa kuin hallintoon liittyviin menoihin hyväksytty määrä on ohjelman kokonaismäärärahaan.

Viraston henkilöstötaulukko sisältyy tämän pääluokan liitteeseen ”Henkilöstö”.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 58/2003, annettu 19 päivänä joulukuuta 2002, tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoi
tavien toimeenpanovirastojen asemasta (EYVL L 11, 16.1.2003, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1295/2013, annettu 11  päivänä  joulukuuta 2013, Luova Eurooppa 
-ohjelman (2014–2020) perustamisesta ja päätösten N:o 1718/2006/EY, N:o 1855/2006/EY ja N:o 1041/2009/EY kumoami
sesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 221).

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission päätös 2009/336/EY, tehty 20  päivänä  huhtikuuta 2009, koulutukseen, audiovisuaalialaan ja kulttuuriin liittyvää 
yhteisön toimintaa hallinnoivan ”koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston” perustamisesta neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 58/2003 mukaisesti (EUVL L 101, 21.4.2009, s. 26).

Komission täytäntöönpanopäätös 2013/776/EU, annettu 18 päivänä joulukuuta 2013, koulutuksen, audiovisuaalialan ja kult
tuurin toimeenpanoviraston perustamisesta ja päätöksen 2009/336/EY kumoamisesta (EUVL L 343, 19.12.2013, s. 46).

Komission päätös C(2013) 9189, annettu 18 päivänä joulukuuta 2013, koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeen
panovirastolle annettavasta valtuutuksesta koulutus-, audiovisuaali- ja kulttuurialalla toteutettaviin unionin ohjelmiin liittyvien 
ja erityisesti unionin yleiseen talousarvioon otettujen määrärahojen ja EKR:n määrärahojen toteuttamista koskevien tehtävien 
hoitamiseksi.

15 01 60  Tietopalvelu- ja kirjastomenot

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

2 534 000 2 534 000 2 814 204,54

Selvitysosa

Entinen alamomentti 15 01 60 01

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat:

— kirjojen, sähköisten kirjojen ja muiden julkaisujen hankinta, jo hankittujen niteiden päivittäminen, 

— teosten ja aikakausjulkaisujen sitomisesta ja muista niiden säilymisen kannalta välttämättömistä toimenpiteistä aiheutuvat 
menot, 

— sanomalehtien ja erikoisalojen aikakausjulkaisujen tilausmenot, ja 

— muut erikoisalojen julkaisut painettuna ja verkossa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:011:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0221:0221:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:101:0026:0026:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:343:0046:0046:FI:PDF
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Määräraha ei kata seuraavia:

— yhteisen tutkimuskeskuksen yksiköiden menot; kyseiset menot on otettu kunkin asianomaisen osaston momentille 01 05, 

— unionin alueella sijaitsevien komission edustustojen menot; kyseiset menot on otettu alamomentille 16 01 03 03, 

— samanlaatuiset ja samaan tarkoitukseen käytettävät menot, jotka maksetaan unionin ulkopuolella ja jotka on otettu kunkin 
asianomaisen osaston alamomentille 01 03 02.

Varainhoitoasetuksen 21  artiklan  3  kohdassa tarkoitettujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan
56 000 euroa.

15 01 61  Toimielimen yksiköissä suoritettavista harjoittelujaksoista aiheutuvat järjestelykulut

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

6 361 000 6 551 305 7 828 913,78

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka liittyvät akateemisille suunnattuihin hallinnollisiin harjoittelujaksoihin. Har
joittelujakson päämääränä on antaa yleiskuva unionin tavoitteista ja ongelmista, tarjota tietoa toimielinten toiminnasta ja täy
dentää tietoja komission yksiköissä hankittavan kokemuksen kautta.

Määräraha kattaa stipendit ja muut niihin liittyvät menot (vammaisten harjoittelijoiden lisät, sairaus- ja tapaturmavakuutukset, 
avustus harjoittelujaksoon liittyviin matkakuluihin harjoittelun alussa ja lopussa, harjoitteluohjelmaan liittyvien tapahtumien 
kuten vierailujen järjestämiskulut sekä harjoittelijoiden vastaanottamisesta aiheutuvat kulut). Määräraha kattaa myös menot, 
jotka aiheutuvat arvioinneista, joilla pyritään optimoimaan harjoitteluohjelmaa, tiedotustoimia ja tiedon levittämistä.

Harjoittelijat valitaan objektiivisten ja selkeiden kriteerien perusteella.

Varainhoitoasetuksen 21  artiklan  2–3  kohdassa tarkoitettujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan
985 000 euroa.
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LUKU  15 02  —  ERASMUS+

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012
%

Maksut
2012/2014Maksusitou

mukset Maksut Maksusitou
mukset Maksut Maksusitou

mukset Maksut

15 02 ERASMUS+

15 02 01 Eurooppalaisen koulutus- ja 
nuorisoalan huippuosaamisen 
ja yhteistyön, työmarkkinoihin 
liittyvän merkityksen ja nuor
ten eurooppalaiseen demo
kraattiseen toimintaan 
osallistumisen edistäminen

15 02 01 01 Eurooppalaisen koulutusalan 
huippuosaamisen ja yhteistyön 
ja sen työmarkkinoihin liitty
vän merkityksen edistäminen 1.11 315 662 350 794 000 037 —

15 02 01 02 Eurooppalaisen nuorisoalan 
huippuosaamisen ja yhteistyön 
ja nuorten eurooppalaiseen 
demokraattiseen toimintaan 
osallistumisen edistäminen 1.1 153 094 542 103 175 146 —

Momentti 15 02 01 – 
Välisumma 1 468 756 892 897 175 183 —

15 02 02 Euroopan yhdentymistä 
käsittelevän 
huippututkimuksen ja 
-opetuksen kehittäminen 
maailmanlaajuisesti (Jean 
Monnet -toimi) 1.1 34 546 000 24 217 999 —

15 02 03 Urheilun eurooppalaisen 
ulottuvuuden kehittäminen 1.1 16 167 000 9 333 711 —

15 02 10 Vuosittaiset erityiset 
urheilutapahtumat 1.1 3 000 000 3 000 000 —

15 02 11 Euroopan ammatillisen 
koulutuksen kehittämiskeskus 1.1 17 428 900 17 428 900 17 384 900 17 384 900 21 093 616,64 17 433 900,— 100,03

15 02 12 Euroopan koulutussäätiö 4 20 018 500 20 018 500 20 026 500 20 526 500 20 144 530,— 20 144 530,— 100,63

15 02 51 Elinikäistä oppimista, mukaan 
lukien monikielisyys, 
koskevien toimien loppuun 
saattaminen 1.1 p.m. 222 376 6001 252 739 154 1 243 517 1421 462 353 135,271 419 606 425,56 638,38

15 02 53 Nuorisoa ja urheilua 
koskevien toimien loppuun 
saattaminen 1.1 p.m. 30 000 000 145 539 000 127 457 227 187 988 961,93 175 054 140,98 583,51

15 02 77 Pilottihankkeet ja 
valmistelutoimet

15 02 77 01 Valmistelutoimi – 
Erasmus-tyyppinen ohjelma 
oppisopimusoppilaille 1.1 — p.m. — 275 000 0,— 0,— —
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15 02 77 03 Pilottihanke, josta katetaan 
Euroopan naapuruuspolitiik
kaan erikoistuneiden opiskeli
joiden opiskelun ja siihen 
liittyvän akateemisen toimin
nan kustannukset, mukaan 
lukien Euroopan naapuruuspo
litiikan professuurin perustami
nen College of Europen 
Natolinissa sijaitsevalle kam
pukselle 1.1 p.m. p.m. p.m. 579 935 0,— 179 300,99 —

15 02 77 04 Pilottihanke – Euroopan naapu
ruuspolitiikka – Koulutuksen 
tukeminen apurahoilla ja vaih
doilla 1.1 — p.m. — p.m. 0,— 9 402,— —

15 02 77 05 Valmistelutoimi, josta katetaan 
Euroopan naapuruuspolitiik
kaan erikoistuvien opiskelijoi
den opiskelun ja siihen liittyvän 
akateemisen toiminnan ja mui
den koulutusmoduulien kus
tannukset, mukaan luettuna 
Euroopan naapuruuspolitiikan 
professuurin toiminta College 
of Europen Natolinissa sijaitse
valla kampuksella 1.1 p.m. 700 000 4 000 000 2 600 000 3 500 000,— 2 800 000,— 400,—

15 02 77 06 Valmistelutoimi – Amicus – 
yhteisön yleisen yhteiskunta
palvelun toteuttamiseen osallis
tuvien jäsenvaltioiden 
yhteenliittymä 1.1 — p.m. — p.m. 0,— 9 745,32 —

15 02 77 07 Valmistelutoimi urheilun alalla 1.1 p.m. p.m. p.m. 209 000 0,— 865 410,41 —

15 02 77 08 Valmistelutoimi – Urheilua 
koskevat eurooppalaiset kump
panuudet 1.1 p.m. 2 492 800 4 000 000 2 500 000 3 999 269,19 1 308 190,39 52,48

15 02 77 09 Valmistelutoimi – Euroopan 
naapuruuspolitiikan sähköinen 
foorumi 1.1 1 000 000 500 000 —

Momentti 15 02 77 – 
Välisumma 1 000 000 3 692 800 8 000 000 6 163 935 7 499 269,19 5 172 049,11 140,06

Luku 15 02 – Yhteensä 1 560 917 2921 227 243 6931 443 689 554 1 415 049 7041 699 079 513,031 637 411 045,65 133,42

15 02 01  Eurooppalaisen koulutus- ja nuorisoalan huippuosaamisen ja yhteistyön, työmarkkinoihin liittyvän merkityksen ja nuorten 
eurooppalaiseen demokraattiseen toimintaan osallistumisen edistäminen

Selvitysosa

Osa määrärahasta on tarkoitus käyttää Confederation of European Senior Expert Services -liiton (CESES) ja sen jäsenyhdistysten 
toteuttamiin toimiin, joihin kuuluu tekninen apu, neuvontapalvelut ja koulutus valituissa julkisen ja yksityisen sektorin yrityk
sissä ja laitoksissa. Tämän aikaansaamiseksi unionin tulojen ja menojen hyväksyjiä kannustetaan hyödyntämään kaikkia uuden 
varainhoitoasetuksen tarjoamia mahdollisuuksia, kuten CESESin luontoissuorituksia unionin hankkeisiin.
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15 02 01 01  Eurooppalaisen koulutusalan huippuosaamisen ja yhteistyön ja sen työmarkkinoihin liittyvän merkityksen edistäminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

1 315 662 350 794 000 037

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Yleisen tavoitteen ja erityisesti eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategisten puitteiden (ET 2020) tavoitteiden mukaisesti mää
rärahan tarkoituksena on pyrkiä koulutusalalla seuraaviin erityistavoitteisiin, jotka tukevat korkeakoulutuksen kestävää kehit
tämistä kolmansissa maissa:

— parannetaan avaintaitojen ja osaamisen tasoa erityisesti ajatellen niiden tarkoituksenmukaisuutta työmarkkinoiden kan
nalta ja yhteenkuuluvuutta yhteiskunnassa edistävien vaikutusten kannalta lisäämällä etenkin mahdollisuuksia oppimiseen 
liittyvään liikkuvuuteen ja vahvistamalla yhteistyötä koulutus- ja työmaailman välillä, 

— edistetään laadun kehittämistä, innovointiin liittyvää huippuosaamista ja kansainvälistymistä yleissivistävässä ja ammatil
lisessa koulutuksessa etenkin lisäämällä kansainvälistä yhteistyötä koulutuksen järjestäjien ja muiden sidosryhmien välillä, 

— edistetään elinikäisen oppimisen eurooppalaisen alueen syntymistä ja sitä koskevaa tietoisuutta, täydennetään kansallisen 
tason poliittisia uudistuksia ja tuetaan koulutusjärjestelmien nykyaikaistamista etenkin tehostamalla poliittista yhteistyötä, 
hyödyntämällä paremmin avoimuutta ja tunnustamista lisääviä unionin välineitä ja levittämällä hyviä käytänteitä, 

— kehitetään yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen kansainvälistä ulottuvuutta etenkin tekemällä unionin ja kolman
sien maiden laitosten välillä yhteistyötä ammatillisessa ja korkeakoulutuksessa, lisäämällä eurooppalaisten korkeakoulujen 
vetovoimaa ja tukemalla unionin ulkoista toimintaa sen kehitysyhteistyötavoitteet mukaan luettuina, edistämällä liikku
vuutta ja yhteistyötä unionin ja kolmansien maiden korkeakoulujen välillä ja kehittämällä kohdennetusti valmiuksia kol
mansissa maissa, 

— parannetaan kielten opetusta ja oppimista ja edistetään kielellistä monimuotoisuutta, vähemmistökielet ja uhanalaiset kie
let mukaan luettuina, esimerkiksi tukemalla opetusmateriaalia toimittavia hankkeita ja verkostoja, opettajien koulutusta, 
uhanalaisten kielten käyttöä opetuksen välineenä, kielen elvyttämistä ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa

Osa määrärahasta on tarkoitus käyttää Confederation of European Senior Expert Services -liiton (CESES) ja sen jäsenyhdistysten 
kokeneiden vapaaehtoisten asiantuntijoiden toteuttamiin toimiin, joihin kuuluu tekninen apu, neuvontapalvelut ja koulutus tie
tyissä julkisen ja yksityisen sektorin yrityksissä ja laitoksissa. Tämän aikaansaamiseksi unionin tulojen ja menojen hyväksyjiä 
kannustetaan hyödyntämään kaikkia uuden varainhoitoasetuksen tarjoamia mahdollisuuksia erityisesti ottamalla huomioon 
CESES-liiton luontoissuorituksien muodossa antama panos unionin hankkeisiin.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän alamomentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Unionin ohjelmiin osallistuvien ehdokasmaiden ja tapauksen mukaan myös Länsi-Balkanin mahdollisten ehdokkaiden rahoi
tusosuuksista saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille  6  0  3  1, voidaan ottaa varainhoitoasetuksen 21  artik
lan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti määrärahoiksi samassa suhteessa kuin hallintoon liittyviin menoihin hyväksytty määrä 
on ohjelman kokonaismäärärahaan.
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Unionin ohjelmiin osallistuvan Sveitsin valaliiton rahoitusosuudesta saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomen
tille 6 0 3 3, voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1288/2013, annettu 11  päivänä  joulukuuta 2013, unionin koulutus-, 
nuoriso- ja urheiluohjelman ”Erasmus+” perustamisesta ja päätösten N:o  1719/2006/EY, 1720/2006/EY ja  1298/2008/EY 
kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 50).

15 02 01 02  Eurooppalaisen nuorisoalan huippuosaamisen ja yhteistyön ja nuorten eurooppalaiseen demokraattiseen toimintaan osallistu
misen edistäminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

153 094 542 103 175 146

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Yleisen tavoitteen mukaisesti määrärahan tarkoituksena on pyrkiä nuorisoalalla seuraaviin erityistavoitteisiin:

— parannetaan nuorten ihmisten avaintaitojen ja osaamisen tasoa, myös nuorten, joilla on vähemmän mahdollisuuksia, sekä 
edistetään heidän osallistumistaan Euroopan demokraattiseen toimintaan ja työmarkkinoille sekä aktiivista kansalaisuutta, 
kulttuurien välistä vuoropuhelua, sosiaalista osallisuutta ja yhteisvastuuta, etenkin lisäämällä nuorten, nuorisotyössä tai nuo
risojärjestöissä aktiivisten henkilöiden ja nuorisotoiminnan ohjaajien oppimiseen liittyvän liikkuvuuden mahdollisuuksia 
sekä vahvistamalla yhteyksiä nuorisoalan ja työmarkkinoiden välillä, 

— edistetään laadun kehittämistä nuorisotyössä etenkin lisäämällä yhteistyötä nuorisoalan järjestöjen ja/tai muiden sidosryh
mien välillä, 

— täydennetään paikallis-, alue- ja kansallisen tason poliittisia uudistuksia ja tuetaan tietoon ja näyttöön perustuvan nuori
sopolitiikan kehittämistä ja epävirallisen ja arkioppimisen tunnustamista etenkin tehostamalla poliittista yhteistyötä, hyö
dyntämällä paremmin avoimuutta ja tunnustamista lisääviä unionin välineitä ja levittämällä hyviä käytänteitä, 

— kehitetään nuorisoalan toiminnan kansainvälistä ulottuvuutta ja parannetaan nuorisotyöntekijöiden ja -organisaatioiden 
asemaa nuorten tukijärjestelminä täydentäen unionin ulkoista toimintaa etenkin edistämällä liikkuvuutta ja yhteistyötä 
unionin ja kolmansien maiden sidosryhmien ja kansainvälisten järjestöjen välillä ja kehittämällä kohdennetusti valmiuksia 
kolmansissa maissa.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän alamomentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Unionin ohjelmiin osallistuvien ehdokasmaiden ja tapauksen mukaan myös Länsi-Balkanin mahdollisten ehdokkaiden rahoi
tusosuuksista saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille  6  0  3  1, voidaan ottaa varainhoitoasetuksen 21  artik
lan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti määrärahoiksi samassa suhteessa kuin hallintoon liittyviin menoihin hyväksytty määrä 
on ohjelman kokonaismäärärahaan.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0050:0050:FI:PDF
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Unionin ohjelmiin osallistuvan Sveitsin valaliiton rahoitusosuudesta saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomen
tille 6 0 3 3, voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1288/2013, annettu 11  päivänä  joulukuuta 2013, unionin koulutus-, 
nuoriso- ja urheiluohjelman ”Erasmus+” perustamisesta ja päätösten N:o  1719/2006/EY, 1720/2006/EY ja  1298/2008/EY 
kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 50).

15 02 02  Euroopan yhdentymistä käsittelevän huippututkimuksen ja -opetuksen kehittäminen maailmanlaajuisesti (Jean Monnet 
-toimi)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

34 546 000 24 217 999

Selvitysosa

Uusi momentti

Yleisen tavoitteen mukaisesti määrärahan tarkoituksena on pyrkiä seuraaviin Jean Monnet -toimien erityistavoitteisiin:

— edistetään Euroopan yhdentymistä käsittelevää opetusta ja tutkimusta alaan erikoistuneiden tutkijoiden, oppijoiden ja kan
salaisten keskuudessa kaikkialla maailmassa etenkin perustamalla Jean Monnet -oppituoleja ja toteuttamalla muuta akatee
mista toimintaa sekä antamalla apua muuhun tietämyksen syventämiseen korkeakouluissa, 

— tuetaan Euroopan yhdentymistä käsittelevien opintojen alalla toimivien akateemisten laitosten tai yhdistysten toimintaa ja 
tuetaan Jean Monnet -laatuleiman käyttöä, 

— tuetaan eurooppalaisia akateemisia laitoksia, jotka pyrkivät Euroopalle erityistä etua tuovaan tavoitteeseen, 

— edistetään unionin poliittisia prioriteetteja käsittelevää poliittista keskustelua ja näkemysten vaihtoa tiedemaailman ja poliit
tisten päättäjien välillä.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän momentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Unionin ohjelmiin osallistuvien ehdokasmaiden ja tapauksen mukaan myös Länsi-Balkanin mahdollisten ehdokkaiden rahoi
tusosuuksista saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille  6  0  3  1, voidaan ottaa varainhoitoasetuksen 21  artik
lan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti määrärahoiksi samassa suhteessa kuin hallintoon liittyviin menoihin hyväksytty määrä 
on ohjelman kokonaismäärärahaan.

Unionin ohjelmiin osallistuvan Sveitsin valaliiton rahoitusosuudesta saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomen
tille 6 0 3 3, voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0050:0050:FI:PDF


KOMISSIO
OSASTO 15 — KOULUTUS JA KULTTUURI

LUKU 15 02 — ERASMUS+ (jatkoa)

15 02 02 (jatkoa)

II/660 FI Euroopan unionin virallinen lehti 20.2.2014

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1288/2013, annettu 11  päivänä  joulukuuta 2013, unionin koulutus-, 
nuoriso- ja urheiluohjelman ”Erasmus+” perustamisesta ja päätösten N:o  1719/2006/EY, 1720/2006/EY ja  1298/2008/EY 
kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 50).

15 02 03  Urheilun eurooppalaisen ulottuvuuden kehittäminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

16 167 000 9 333 711

Selvitysosa

Uusi momentti

Yleisen tavoitteen mukaisesti määräraha on tarkoitettu kattamaan tuki unionin politiikan täytäntöönpanolle alueilla, jotka vas
taavat Erasmus+-ohjelman asianomaisen osa-alueen erityistavoitteita (11 artikla) ja toimintoja (12 artikla).

Erasmus+-ohjelman urheilua koskevalla osa-alueella pyritään seuraaviin erityistavoitteisiin:

— torjutaan urheilun alalla esiintyviä rajatylittäviä uhkia, kuten dopingia, väkivaltaa, rasismia ja suvaitsemattomuutta, 

— tuetaan hyviä hallintotapoja urheilun alalla ja urheilijoiden kaksoisuraa, 

— edistetään sosiaalista osallisuutta, yhtäläisiä mahdollisuuksia ja terveyttä edistävää liikuntaa lisäämällä osallistumista 
urheilutoimintaan.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän momentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Unionin ohjelmiin osallistuvien ehdokasmaiden ja tapauksen mukaan myös Länsi-Balkanin mahdollisten ehdokkaiden rahoi
tusosuuksista saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille  6  0  3  1, voidaan ottaa varainhoitoasetuksen 21  artik
lan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti määrärahoiksi samassa suhteessa kuin hallintoon liittyviin menoihin hyväksytty määrä 
on ohjelman kokonaismäärärahaan.

Unionin ohjelmiin osallistuvan Sveitsin valaliiton rahoitusosuudesta saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomen
tille 6 0 3 3, voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1288/2013, annettu 11  päivänä  joulukuuta 2013, unionin koulutus-, 
nuoriso- ja urheiluohjelman ”Erasmus+” perustamisesta ja päätösten N:o  1719/2006/EY, 1720/2006/EY ja  1298/2008/EY 
kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 50).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0050:0050:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0050:0050:FI:PDF
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15 02 10  Vuosittaiset erityiset urheilutapahtumat

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

3 000 000 3 000 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vuosittaisina erityisinä urheilutapahtumina tuettujen toimien jäljellä olevat suoritukset.

Vuosittainen erityistapahtuma: Eurooppalainen MOVE-viikko

Maksusitoumukset: 1 000 000 euroa; Maksut: 1 000 000 euroa.

Eurooppalainen MOVE-viikko on Euroopan laajuinen lippulaivatapahtuma, jolla edistetään ruohonjuuritason urheilua ja liikun
taa ja niiden positiivista vaikutusta unionin kansalaisiin ja yhteiskuntiin.

MOVE-viikon 2014 tavoitteena on saada 100 miljoonaa eurooppalaista aloittamaan urheilu tai liikunta vuoteen 2020 men
nessä. Se noudattaa alhaalta ylöspäin suuntautuvaa lähestymistapaa, ja tähän urheilun ja liikunnan laajaan ylistykseen osallistuu 
paikallisyhteisöjä, urheilukerhoja, kouluja, työpaikkoja ja kaupunkeja. Se on oleellinen osa eurooppalaista NowWeMove-
kampanjaa ja edistää kestävällä tavalla unionin kansalaisten liikunnallisuutta ja terveyttä.

MOVE-viikko 2014 käsittää vähintään 300 tapahtumaa kaikissa 28 jäsenvaltiossa ja vähintään 150 kaupunkia, ja sen aikana 
esitellään uusia urheilu- ja liikunta-aloitteita ja tuodaan esiin mitä erilaisimpia olemassa olevia menestyksekkäitä toimia.

Vuosittainen erityistapahtuma: Antwerpenissa Belgiassa vuonna 2014 järjestettävät kesälajien eurooppalaiset Special Olympics -kilpailut

Maksusitoumukset: 2 000 000 euroa; maksut: 2 000 000 euroa.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vuosittaisina erityistapahtumina tuettujen toimien suoritukset. 2 000 000 euron määrä
raha osoitetaan Antwerpenissa Belgiassa (13–20 päivänä syyskuuta 2014) järjestettävien kesälajien eurooppalaisten Special 
Olympics -kilpailujen osarahoittamiseen. Rahoitus tarjoaa myös kaikkien 28 jäsenvaltion urheilijoille mahdollisuuden harjoi
tella, valmistautua ja osallistua kilpailuihin Belgiassa.

Tapahtumaan osallistuu 2 000 urheilijaa ja heidän edustusjoukkueensa 58 maasta, ja kilpailut kestävät 10 päivää. Yli 4 000 
vapaaehtoista auttaa tekemään tästä monen urheilulajin tapahtumasta ainutlaatuisen. Urheilutoiminnan lisäksi järjestetään myös 
muuta tieteellistä, kasvatuksellista ja perheohjelmaa. Urheilijoita isännöi yli 30 belgialaista kaupunkia, ja Antwerpen toimii 
tapahtuman isäntänä. Ennen kilpailuja, niiden aikana ja niiden jälkeen järjestetään monia erityistapahtumia.

Oikeusperusta

Komission institutionaalisista oikeuksista johtuvat tehtävät sellaisina kuin niistä on säädetty unionin yleiseen talousarvioon sovel
lettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 25  päivänä  lokakuuta 
2012 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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15 02 11  Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

17 428 900 17 428 900 17 384 900 17 384 900 21 093 616,64 17 433 900,—

Selvitysosa

Entiset alamomentit 15 02 25 01 ja 15 02 25 02

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen henkilöstö- ja hallintomenot sekä työohjelmaan liittyvät toimintamenot.

Keskuksen on ilmoitettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle toiminta- ja hallintomenojen välisistä määrärahasiirroista. 
Komissio sitoutuu keskuksen pyynnöstä ilmoittamaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle toiminta- ja hallintomäärärahojen 
välisistä määrärahasiirroista.

Keskuksen henkilöstötaulukko sisältyy tämän pääluokan liitteeseen ”Henkilöstö”.

Unionin rahoitusosuus vuodeksi 2014 on yhteensä 17 433 900 euroa. Talousarvioon otettuun 17 428 900 euron määrään lisä
tään ylijäämän palautuksesta saatava 5 000 euron määrä.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (ETY)  N:o  337/75, annettu 10  päivänä  helmikuuta 1975, Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämis
keskuksen perustamisesta (EYVL L 39, 13.2.1975, s. 1).

15 02 12  Euroopan koulutussäätiö

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

20 018 500 20 018 500 20 026 500 20 526 500 20 144 530,— 20 144 530,—

Selvitysosa

Entiset alamomentit 15 02 27 01 ja 15 02 27 02

Määräraha on tarkoitettu kattamaan säätiön henkilöstö- ja hallintomenot (osastot 1 ja  2) sekä sen työohjelmaan liittyvät toi
mintamenot (osasto 3).

Se on myös tarkoitettu kattamaan tuki Välimeren alueen kumppanimaille niiden uudistaessa työmarkkinoitaan ja ammattikou
lutusjärjestelmiään, edistäessä työmarkkinaosapuolten välistä vuoropuhelua sekä tukiessa yrittäjyyttä.

Säätiön on varainhoitoasetuksensa nojalla ilmoitettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle toiminta- ja hallintomenojen väli
sistä määrärahasiirroista.

Säätiön henkilöstötaulukko sisältyy tämän pääluokan liitteeseen ”Henkilöstö”.

Unionin rahoitusosuus vuodeksi 2014 on yhteensä 20 143 500 euroa. Talousarvioon otettuun 20 018 500 euron määrään lisä
tään ylijäämän palautuksesta saatava 125 000 euron määrä.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1339/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, Euroopan koulutussää
tiön perustamisesta (uudelleenlaadittu) (EUVL L 354, 31.12.2008, s. 82).

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1975&mm=02&jj=13&type=L&nnn=039&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:354:0082:0082:FI:PDF


KOMISSIO
OSASTO 15 — KOULUTUS JA KULTTUURI

LUKU 15 02 — ERASMUS+ (jatkoa)

20.2.2014 FI Euroopan unionin virallinen lehti II/663

15 02 51  Elinikäistä oppimista, mukaan lukien monikielisyys, koskevien toimien loppuun saattaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 222 376 600 1 252 739 154 1 243 517 142 1 462 353 135,27 1 419 606 425,56

Selvitysosa

Entiset momentit 15 02 02, 15 02 03, 15 02 09 ja 15 02 22

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta maksamatta olevat sitoumukset.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän momentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Unionin ohjelmiin osallistuvien ehdokasmaiden ja tapauksen mukaan myös Länsi-Balkanin mahdollisten ehdokkaiden rahoi
tusosuuksista saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille 6 0 3 1, voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuk
sen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti.

Unionin ohjelmiin osallistuvan Sveitsin valaliiton rahoitusosuudesta saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomen
tille 6 0 3 3, voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 2317/2003/EY, tehty 5 päivänä joulukuuta 2003, ohjelman käynnistämisestä 
korkea-asteen koulutuksen laadun parantamiseksi ja kulttuurien välisen ymmärtämyksen edistämiseksi kolmansien maiden 
kanssa tehtävän yhteistyön avulla (Erasmus Mundus) (2004–2008) (EUVL L 345, 31.12.2003, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o  1298/2008/EY, tehty 16  päivänä  joulukuuta 2008, Erasmus Mundus 
-toimintaohjelman 2009–2013 käynnistämisestä korkea-asteen koulutuksen laadun parantamiseksi ja kulttuurien välisen 
ymmärtämyksen edistämiseksi kolmansien maiden kanssa tehtävän yhteistyön avulla (EUVL L 340, 19.12.2008, s. 83).

Neuvoston päätös 2006/910/EY, tehty 4  päivänä  joulukuuta 2006, Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen välisen 
korkea-asteen koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yhteistyöohjelman uusimista koskevan sopimuksen tekemisestä 
(EUVL L 346, 9.12.2006, s. 33).

Neuvoston päätös 2006/964/EY, tehty 18  päivänä  joulukuuta 2006, korkea-asteen koulutusta, ammatillista koulutusta sekä 
nuorisoasioita koskevan yhteistyön puitteiden asettamista koskevan Euroopan yhteisön ja Kanadan hallituksen välisen sopi
muksen tekemisestä (EUVL L 397, 30.12.2006, s. 14).

Neuvoston päätös 1999/382/EY, tehty 26 päivänä huhtikuuta 1999, yhteisön ammatillista koulutusta koskevasta Leonardo da 
Vinci -toimintaohjelmasta (EYVL L 146, 11.6.1999, s. 33).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o  253/2000/EY, tehty 24  päivänä  tammikuuta 2000, yhteisön koulutusalan 
Sokrates-toimintaohjelman toisesta vaiheesta (EYVL L 28, 3.2.2000, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o  2241/2004/EY, tehty 15  päivänä  joulukuuta 2004, yhteisön yhteisistä puit
teista tutkintojen ja pätevyyksien selkeyttämiseksi (Europass) (EUVL L 390, 31.12.2004, s. 6).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1720/2006/EY, tehty 15 päivänä marraskuuta 2006, elinikäisen oppimisen toi
mintaohjelman perustamisesta (EUVL L 327, 24.11.2006, s. 45).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:345:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:340:0083:0083:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:346:0033:0033:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:397:0014:0014:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:146:0033:0033:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:028:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:390:0006:0006:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:327:0045:0045:FI:PDF
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15 02 53  Nuorisoa ja urheilua koskevien toimien loppuun saattaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 30 000 000 145 539 000 127 457 227 187 988 961,93 175 054 140,98

Selvitysosa

Entiset momentit 15 05 06, 15 05 09 ja 15 05 55

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta maksamatta olevat sitoumukset.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän momentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Unionin ohjelmiin osallistuvien ehdokasmaiden ja tapauksen mukaan myös Länsi-Balkanin mahdollisten ehdokkaiden rahoi
tusosuuksista saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille 6 0 3 1, voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuk
sen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti.

Unionin ohjelmiin osallistuvan Sveitsin valaliiton rahoitusosuudesta saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomen
tille 6 0 3 3, voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti.

Oikeusperusta

Komission institutionaalisista oikeuksista johtuvat tehtävät sellaisina kuin niistä on säädetty unionin yleiseen talousarvioon sovel
lettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 25  päivänä  lokakuuta 
2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom)  N:o  966/2012 (EUVL  L  298, 26.10.2012, s.  1) 
54 artiklan 2 kohdassa.

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o  1031/2000/EY, tehty 13  päivänä  huhtikuuta 2000, yhteisön Nuoriso-
toimintaohjelmasta (EYVL L 117, 18.5.2000, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1719/2006/EY, tehty 15 päivänä marraskuuta 2006, nuorisotoimintaohjelman 
(Youth in Action) perustamisesta ajanjaksoksi 2007–2013 (EUVL L 327, 24.11.2006, s. 30).

15 02 77  Pilottihankkeet ja valmistelutoimet

15 02 77 01  Valmistelutoimi – Erasmus-tyyppinen ohjelma oppisopimusoppilaille

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— p.m. — 275 000 0,— 0,—

Selvitysosa

Entinen momentti 15 02 23

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta valmistelutoimen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:117:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:327:0030:0030:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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15 02 77 03  Pilottihanke, josta katetaan Euroopan naapuruuspolitiikkaan erikoistuneiden opiskelijoiden opiskelun ja siihen liittyvän akatee
misen toiminnan kustannukset, mukaan lukien Euroopan naapuruuspolitiikan professuurin perustaminen College of Europen 
Natolinissa sijaitsevalle kampukselle

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. p.m. 579 935 0,— 179 300,99

Selvitysosa

Entinen momentti 15 02 31

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

15 02 77 04  Pilottihanke – Euroopan naapuruuspolitiikka – Koulutuksen tukeminen apurahoilla ja vaihdoilla

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— p.m. — p.m. 0,— 9 402,—

Selvitysosa

Entinen momentti 15 02 32

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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15 02 77 05  Valmistelutoimi, josta katetaan Euroopan naapuruuspolitiikkaan erikoistuvien opiskelijoiden opiskelun ja siihen liittyvän aka
teemisen toiminnan ja muiden koulutusmoduulien kustannukset, mukaan luettuna Euroopan naapuruuspolitiikan professuurin 
toiminta College of Europen Natolinissa sijaitsevalla kampuksella

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 700 000 4 000 000 2 600 000 3 500 000,— 2 800 000,—

Selvitysosa

Entinen momentti 15 02 33

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta valmistelutoimen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan naapuruuspolitiikkaan osallistuvista maista tulevien opiskelijoiden ja Euroopan 
naapuruuspolitiikkaan erikoistuvien opiskelijoiden opiskelun ja siihen liittyvän akateemisen toiminnan ja muiden koulutusmo
duulien kustannukset, mukaan luettuna Euroopan naapuruuspolitiikan professuurin kestävä toiminta College of Europen Nato
linissa sijaitsevalla kampuksella.

Euroopan naapuruuspolitiikka, jota tarkistettiin äskettäin arabikevään tapahtumien vuoksi ja jota komissio, neuvosto ja Euroo
pan parlamentti päätöksissään ja päätöslauselmissaan suunnittelevat, edellyttää etenkin kahden tärkeän suoraan naapuruuspo
litiikan eteläiseen ja itäiseen ulottuvuuteen liittyvän hankkeen eli Välimeren unionin ja itäisen kumppanuuden vuoksi unionista 
ja naapuruusmaista tulevien yhteistyökumppaneiden – toisin sanoen unionin naapuruuspolitiikkaan liittyvää työtä tekevän hen
kilöstön – jatkuvaa valmentamista. Heidän olisi tunnettava perinpohjaisesti, ammattimaisesti ja jatkuvalta pohjalta unionin poli
tiikan sisältö ja henki, unionin lainsäädäntö, unionin toimielimet, unionin säännöstö sekä tätä kautta Euroopan 
naapuruuspolitiikka. Tämä edellyttää kohdennettua ja kehittynyttä tarjontaa, jollaista voi olla ainoastaan arvostetulla ja tälle alalle 
jo erikoistuneella akateemisella laitoksella, kuten College of Europe -oppilaitoksella. College of Europen kahdella kampuksella, 
joista toinen sijaitsee Belgiassa Bruggessa lähellä Brysselin toimielimiä ja asiantuntemusta ja toinen, Puolassa 
Natolinissa/Varsovassa sijaitseva kampus, on erikoistunut naapuruus- ja rajapolitiikkaan (Frontex-virasto on sijoittautunut Var
sovaan) unionin rahoituksen ansiosta jo vakiintuneen Euroopan naapuruuspolitiikan professuurin puitteissa, on parhaat val
miudet tarjota räätälöityä ohjelmaa ja muita koulutusmoduuleja.

Valmistelutoimesta jo saatujen myönteisten kokemusten perusteella komission olisi varmistettava, että tähän budjettikohtaan ja 
sen erityisiin tavoitteisiin osoitetaan rahoitusta kestävästi myös uudesta monivuotisesta rahoituskehyksestä.

Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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15 02 77 06  Valmistelutoimi – Amicus – yhteisön yleisen yhteiskuntapalvelun toteuttamiseen osallistuvien jäsenvaltioiden yhteenliittymä

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— p.m. — p.m. 0,— 9 745,32

Selvitysosa

Entinen momentti 15 05 10

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta valmistelutoimen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

15 02 77 07  Valmistelutoimi urheilun alalla

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. p.m. 209 000 0,— 865 410,41

Selvitysosa

Entinen momentti 15 05 11

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta valmistelutoimen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

15 02 77 08  Valmistelutoimi – Urheilua koskevat eurooppalaiset kumppanuudet

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 2 492 800 4 000 000 2 500 000 3 999 269,19 1 308 190,39

Selvitysosa

Entinen momentti 15 05 20

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta valmistelutoimen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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Valmistelutoimessa valmistellaan vuoden 2013 jälkeistä urheilualan ohjelmaa. Siinä testataan olemassa olevien urheilun euroop
palaisen ulottuvuuden luomiseen tähtäävien ideoiden ja ajatusten toteutettavuutta ja hyödyllisyyttä.

Valmistelutoimen tavoitteena on testata eurooppalaisia kumppanuuksia, verkostoja ja hyvien käytäntöjen vaihtoa. Siinä pyri
tään erityisesti seuraaviin tavoitteisiin:

— urheilukilpailujen rehellisyys tukemalla toimia, joilla estetään sopupelien kaltaiset ilmiöt, 

— urheilijoiden fyysinen ja henkinen koskemattomuus sekä alaikäisten valmennusolosuhteet, 

— urheilun rooli terveyttä kohentavana fyysisenä toimintona etenkin ikääntyneiden keskuudessa, 

— tietoisuuden lisääminen nuorten urheilijoiden terveyden suojelemisesta seurannan ja lääkärintarkastusten avulla, 

— vapaaehtoisten, valmentajien ja voittoa tavoittelemattomien urheilujärjestöjen henkilöstön liikkuvuus urheilun parissa, 

— urheilun sosiaalista ja kasvatuksellista tehtävää koskevat valistustoimet, 

— rajatylittävät yhteiset urheilukilpailut naapurialueilla ja -jäsenvaltioissa, 

— valistus ja tiedonkeruu ns. kotoperäisistä urheilumuodoista, jotka ovat osa Euroopan yhteistä kulttuuriperintöä, 

— sosiaalinen osallisuus ja paikallisyhteisöä tukevat hankkeet; urheilujärjestö voi osoittaa lisäarvonsa myös muissa kuin urhei
luun liittyvissä asioissa.

Kaikilla näillä aloilla on otettava huomioon paikalliset tarpeet, jotka koskevat väestö- ja ikärakennetta, osallisuutta, kotoutta
mista, osallistumismahdollisuuksia, sosiaalista eristyneisyyttä, kuntoilua ja terveyttä.

Osa määrärahasta olisi käytettävä tukeen ACES Europen (Euroopan urheilupääkaupunkien liitto) käynnistämälle Euroopan 
urheilupääkaupunki -aloitteelle organisaatiohallinnon ja erityisesti valinta- ja myöntämismenettelyjen parantamiseksi, maantie
teellisen kattavuuden laajentamiseksi ja aloitteen näkyvyyden parantamiseksi.

Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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15 02 77 09  Valmistelutoimi – Euroopan naapuruuspolitiikan sähköinen foorumi

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

1 000 000 500 000

Selvitysosa

Valmistelutoimessa kehitetään Euroopan naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvien maiden valtionhallintoja, paikallisviranomaisia, 
akateemisia laitoksia ja kansalaisyhteiskuntaa varten sähköinen foorumi, joka mahdollistaa joustavan mutta kohdennetun tie
don ja tietämyksen vaihdon unionia ja unionin säännöstöä koskevissa kysymyksissä.

Euroopan naapuruuspolitiikan sähköinen foorumi edistää naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvien maiden toimijoiden profiilin, 
vaatimusten ja rajoitusten mukaan räätälöityä vaihtoa tiukkojen ennakkototeutus-, kehitys- ja testausvaiheiden perusteella. Säh
köisessä foorumissa käytetään innovatiivisia, internetissä toimivia interaktiivisia ratkaisuja, jotka pohjautuvat Keski- ja Itä-
Euroopan maiden demokraattisen siirtymävaiheen aikana saamiin kokemuksiin. Foorumia täydennetään henkilökohtaisella 
viestinnällä, jolla edistetään naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvien maiden kansalaisten yhteyksiä unionissa toimiviin akateemi
siin laitoksiin ja viranomaisiin. Näin on mahdollista antaa palautetta ja luoda verkostoja, jotta valmiuksien kehittämistä koske
vat tavoitteet saavutetaan. Sähköinen foorumi mahdollistaa asiantuntijoiden osallistumisen, laadukkaan sisällön tuottamisen, 
aktiivisten viestintäkeinojen käytön ja toimijayhteisöjen perustamisen.

Valmistelutoimen toteuttaa College of Europen Natolinissa sijaitseva kampus, jolla on ainutlaatuista tietoa demokratiaan siirty
misen prosesseista ja unioniin mukautumiseen liittyvistä rakennemuutoksista sekä laaja kokemus Euroopan naapuruuspolitiik
kaa koskevista kysymyksistä, mikä on tärkeää pilottihankkeen onnistumisen kannalta. Natolinissa on unionin rahoittama 
Euroopan naapuruuspolitiikan professuuri, ja sen akateeminen henkilöstö voi tukea Euroopan naapuruuspolitiikan sähköisen 
foorumin toteuttamista.

Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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LUKU  15 03  —  HORISONTTI  2020

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
Maksut

2012/2014
Maksusitou

mukset Maksut Maksusitou
mukset Maksut Maksusitou

mukset Maksut

15 03 HORISONTTI 2020

15 03 01 Huipputason tiede

15 03 01 01 Marie Skłodowska-Curie 
-toimet – Uusien taitojen ja 
innovaatioiden luominen 1.1 731 611 715 57 002 709 —

Momentti 15 03 01 – 
Välisumma 731 611 715 57 002 709 —

15 03 05 Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutti – 
tutkimuksen, innovoinnin ja 
koulutuksen muodostaman 
osaamiskolmion osatekijöiden 
integrointi 1.1 235 059 644 121 406 196 —

15 03 50 Kolmansilta osapuolilta (jotka 
eivät kuulu Euroopan 
talousalueeseen) peräisin 
olevat määrärahat 
tutkimukseen ja teknologian 
kehittämiseen

15 03 50 01 Kolmansilta osapuolilta (jotka 
eivät kuulu Euroopan 
talousalueeseen) peräisin olevat 
määrärahat tutkimukseen ja 
teknologian kehittämiseen 
(2014–2020) 1.1 p.m. p.m. —

15 03 50 02 Kolmansilta osapuolilta (jotka 
eivät kuulu Euroopan 
talousalueeseen) peräisin olevat 
määrärahat tutkimukseen ja 
teknologian kehittämiseen 
(ennen vuotta 2014) 1.1 p.m. p.m. p.m. p.m. 48 090 417,37 35 900 400,80 —

Momentti 15 03 50 – 
Välisumma p.m. p.m. p.m. p.m. 48 090 417,37 35 900 400,80 —

15 03 51 Edellisen tutkimuksen 
puiteohjelman loppuun 
saattaminen – seitsemäs 
puiteohjelma (2007–2013) 1.1 p.m. 490 572 208 963 502 000 834 587 858 937 202 742,79 714 766 019,28 145,70

15 03 53 Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituuttia 
koskevien toimien loppuun 
saattaminen 1.1 p.m. 48 401 107 122 574 960 93 740 589 81 020 666,16 68 332 105,16 141,18

15 03 77 Pilottihankkeet ja 
valmistelutoimet

15 03 77 01 Pilottihanke – 
Osaamiskumppanuudet 1.1 p.m. 498 600 p.m. 499 900 997 196,40 498 598,20 100,—

Momentti 15 03 77 – 
Välisumma p.m. 498 600 p.m. 499 900 997 196,40 498 598,20 100,—

Luku 15 03 – Yhteensä 966 671 359 717 880 820 1 086 076 960 928 828 347 1 067 311 022,72 819 497 123,44 114,16

Selvitysosa

Tätä selvitysosaa sovelletaan kaikkiin tämän luvun budjettikohtiin.

Määräraha käytetään Euroopan unionin tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmassa ”Horisontti 2020”, joka kattaa vuodet 
2014–2020.
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Horisontti 2020 -ohjelmalla on keskeinen merkitys Eurooppa 2020 -strategian lippulaivahankkeen ”innovaatiounioni” sekä 
muiden lippulaivahankkeiden, erityisesti ”resurssitehokas Eurooppa”, ”globalisaation aikakauden teollisuuspolitiikka” ja ”Euroo
pan digitaalistrategia”, täytäntöönpanossa, sekä eurooppalaisen tutkimusalueen (ERA) kehittämisessä ja toiminnassa. Horisontti 
2020 -puiteohjelma edistää osaamiseen ja innovointiin perustuvan talouden rakentamista koko unionin alueella kokoamalla 
riittävästi uutta tutkimus-, kehittämis- ja innovointirahoitusta.

Sillä pyritään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 179  artiklan mukaisiin yleisiin tavoitteisiin ja edesautetaan 
eurooppalaisen tutkimusalueen varaan rakentuvan osaamisyhteiskunnan aikaansaamista, eli tuetaan kaikenlaajuista valtioiden 
rajat ylittävää yhteistyötä koko unionin alueella, lisätään tietämyksen eturintamassa harjoitettavan tutkimuksen dynamiikkaa, 
luovuutta ja huippuosaamista, lisätään sekä määrällisesti että laadullisesti Euroopan inhimillisiä voimavaroja tutkimuksen ja tek
nologian alalla sekä tehostetaan tutkimus- ja innovointivalmiuksia kaikkialla Euroopassa ja huolehditaan niiden parhaasta mah
dollisesta käytöstä.

Momenteille ja alamomenteille otetaan myös kustannukset seuraavista: kokoukset, konferenssit, työpajat ja kollokviot, jotka 
komissio järjestää korkealla tieteellisellä tai teknologisella tasolla ja joista on Euroopalle erityistä etua; unionin lukuun toteute
tut korkean tason tieteelliset ja teknologiset analyysit ja arvioinnit, joiden tarkoituksena on kartoittaa unionin toimintaan eri
tyisesti eurooppalaisen tutkimusalueen toteuttamisen yhteydessä soveltuvia uusia tutkimusaloja; tutkimusohjelmien seuranta ja 
niiden tulosten levittäminen, mukaan luettuina edellisten tutkimuspuiteohjelmien toimien tulokset.

Määräraha käytetään tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–2020) osallistumista ja tulosten levit
tämistä koskevista säännöistä ja asetuksen (EY) N:o 1906/2006 kumoamisesta 11 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1290/2013 (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 81) mukaisesti.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän luvun määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pää
luokan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Kolmannet maat tai kolmansien maiden organisaatiot voivat osallistua tiettyihin Euroopan tason yhteistyöhankkeisiin tieteel
lisen ja teknisen tutkimuksen alalla. Niiden rahoitusosuus otetaan tulotaulukon alamomenteille 6 0 1 3 ja 6 0 1 5, ja se voidaan 
ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti.

Tieteen ja tekniikan tutkimuksen eurooppalaiseen yhteistyöhön osallistuvien valtioiden rahoitusosuudesta saatavat tulot, jotka 
otetaan tulotaulukon alamomentille 6 0 1 6, voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti.

Unionin ohjelmiin osallistuvien ehdokasmaiden ja tapauksen mukaan myös Länsi-Balkanin mahdollisten ehdokkaiden rahoi
tusosuuksista saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille  6  0  3  1, voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoase
tuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti.

Unionin toimiin osallistuvien ulkopuolisten elinten rahoitusosuudesta saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomen
tille 6 0 3 3, voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti.

Määrärahat otetaan alamomentille 15 03 50 01.

Tämän luvun hallintomäärärahat otetaan lukuun 15 01 05.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0081:0081:FI:PDF
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15 03 01  Huipputason tiede

Selvitysosa

Tämän Horisontti 2020 -painopisteen tavoitteena on vahvistaa ja laajentaa unionin tieteellistä huippuosaamista ja varmistaa 
maailmanluokan tutkimuksen tasainen virta, mikä turvaa Euroopan pitkän aikavälin kilpailukykyä. Sen avulla tuetaan parhaita 
ideoita, kehitetään lahjakkuutta Euroopassa, annetaan tutkijoille pääsy ensisijaiseen tutkimusinfrastruktuuriin ja tehdään Euroo
pasta maailman parhaita tutkijoita houkutteleva paikka. Rahoitettavaksi tulevat tutkimustoimet määritellään tieteellisten tarpei
den ja mahdollisuuksien mukaan ilman etukäteen määritettyjä aihekohtaisia painopisteitä. Tutkimuslinjaukset vahvistetaan 
tiiviissä yhteistyössä tiedeyhteisön kanssa, ja tutkimusta rahoitetaan huippuosaamisen perusteella.

15 03 01 01  Marie Skłodowska-Curie -toimet – Uusien taitojen ja innovaatioiden luominen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

731 611 715 57 002 709

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Eurooppa tarvitsee vahvan ja luovan henkilöresurssiperustan, jossa henkilöt voivat liikkua maasta toiseen ja siirtyä alalta toi
selle, ja Euroopan on oltava houkutteleva kohde parhaille eurooppalaisille ja Euroopan ulkopuolisille tutkijoille. Tämä saavu
tetaan jäsentämällä ja lisäämällä huippuosaamista suuressa osassa korkealaatuista peruskoulutusta, jota annetaan uransa 
alkuvaiheessa oleville tutkijoille ja tohtorintutkintoa tekeville henkilöille, ja tukemalla julkisen ja yksityisen sektorin kokeneille 
tutkijoille ympäri maailmaa tarjottavia houkuttelevia uramahdollisuuksia. Tutkijoita kannustetaan liikkumaan maiden, sekto
rien ja tieteenalojen välillä kehittääkseen luovaa ja innovatiivista potentiaaliaan.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1291/2013, annettu 11  päivänä  joulukuuta 2013, tutkimuksen ja inno
voinnin puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–2020) ja päätöksen N:o  1982/2006/EY kumoamisesta (EUVL  L  347, 
20.12.2013, s. 104).

Neuvoston päätös 2013/743/EU, annettu 3 päivänä  joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 
2020” (2014–2020) täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta ja päätösten 2006/971/EY, 2006/972/EY, 2006/973/EY, 
2006/974/EY ja 2006/975/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 965), ja erityisesti sen 3 artiklan 1 kohdan c alakohta.

15 03 05  Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti – tutkimuksen, innovoinnin ja koulutuksen muodostaman osaamiskolmion 
osatekijöiden integrointi

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

235 059 644 121 406 196

Selvitysosa

Uusi momentti

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) henkilöstö- ja hallintomenot sekä sen 
työohjelmaan liittyvät toimintamenot, mukaan luettuna EIT:n nimeämät osaamis- ja innovaatioyhteisöt.

EIT:n on ilmoitettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle toiminta- ja hallintomenojen välisistä määrärahasiirroista. Komis
sio sitoutuu EIT:n pyynnöstä ilmoittamaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle toiminta- ja hallintomenojen välisistä 
määrärahasiirroista.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0104:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0104:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0965:0965:FI:PDF
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EIT toimii osaltaan tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 2020” yleisen tavoitteen ja painopisteiden saavutta
miseksi erityisenä tavoitteena korkea-asteen koulutuksen, tutkimuksen ja innovoinnin muodostaman osaamiskolmion integ
rointi, ja sen toimintapuitteina ovat EIT:n strateginen innovaatio-ohjelma sekä Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin 
perustamisesta annetun asetuksen (EY)  N:o  294/2008 muuttamisesta 11  päivänä  joulukuuta 2013 annettu Euroopan parla
mentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1292/2013 (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 174). EIT pyrkii antamaan Euroopan innovaa
tiokapasiteetille paljon kaivattua vauhtia, ja sen yleisenä tavoitteena on luoda uusi eurooppalainen tapa, jolla talouskasvua ja 
yhteiskunnallista hyötyä saadaan aikaan innovoinnin avulla auttamalla muuntamaan innovatiiviset ideat tuotteiksi ja palve
luiksi, joilla luodaan kestävää kasvua ja työpaikkoja.

Osaamis- ja innovaatioyhteisöt ovat EIT:n toiminnallinen perusta. Ne ovat huippuosaamiseen perustuvia kumppanuuksia, jotka 
kokoavat yhteen koko innovaatioverkon, jotta voidaan tarjota innovoinnille uusia mahdollisuuksia Euroopassa ja saada aikaan 
konkreettisia vaikutuksia uusien yritysten perustamisen ja yhteiskunnallisten hyötyjen suhteen. Ne käsittelevät kohdennettuja 
innovaatioaiheita ja kokoavat yhteen julkisia ja yksityisiä tutkimusorganisaatioita, innovatiivisia toimialoja, korkea-asteen oppi
laitoksia, sijoittajia, uusyrityksiä ja spin-off-yrityksiä. Ensimmäiset kolme osaamis- ja innovaatioyhteisöä nimettiin joulukuussa 
2009, ja ne käsittelevät seuraavia yhteiskunnallisia haasteita: ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen (Climate 
KIC), kestävä energia (KIC InnoEnergy) ja tulevaisuuden tieto- ja viestintäyhteiskunta (EIT ICT Labs).

EIT pyrkii saamaan aikaan konkreettisia vaikutuksia seuraavilla alueilla:

— Keskeisten yhteiskunnallisten haasteiden käsittely: osaamis- ja innovaatioyhteisöt yhdistävät asiantuntemusta eri aloilta, jotta 
voidaan varmistaa innovatiiviset ja globaalit vastaukset monimutkaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin. 

— Selkeän yrittäjäystävällisen toimintaympäristön luominen: uusien ideoiden muuntaminen konkreettisiksi uusiksi tuotteiksi, 
palveluiksi ja liiketoimintamahdollisuuksiksi on EIT:n ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen onnistumisen tärkein viitearvo. 

— Tiedon vapaan liikkuvuuden tehostaminen rinnakkain sijoittamisen avulla: Osaamis- ja innovaatioyhteisöt organisoidaan 
yhteistoimintakeskittymien ympärille – ne ovat maantieteellisiä paikkoja, joissa koko innovaatioketju tai suurin osa siitä 
sijaitsee lähietäisyydellä. Periaatteena on, että erilaisista lähtökohdista (teollisuus, pk-yritykset, korkeakoulut, kansallisuus, 
sukupuoli, koulutusala ja niin edelleen) tulevat ihmiset tekevät yhteistyötä kasvokkain, mikä johtaa merkittävään tiedon 
liikkuvuuteen. 

— Uuden yrittäjäsukupolven kasvattaminen: Yrittäjähenkiset ihmiset ovat innovoinnin moottoreita, jotka pitävät talouksia ja 
yhteiskuntia liikkeessä. EIT edistää yrittäjyyskasvatusta keskeisenä osana osaamis- ja innovaatioyhteisöjen maisteri- ja toh
toriohjelmia siirtämällä painopistettä asiaoppimisesta tekemällä oppimiseen. Maisteri- ja tohtoriohjelmat tarjoavat opiske
lijoille ne yrittäjyystaidot, joita he tarvitsevat menestyäkseen osaamistaloudessa; ohjelmissa keskitytään oppimistuloksiin ja 
innovatiivisten opetusmenetelmien käyttöön.

EIT:n strategisina tavoitteina tällä kaudella on vahvistaa toimintaansa ja lisätä sen synergiaa sekä valmistautua saavuttamaan ne 
ensisijaiset tavoitteet, jotka esitetään strategisessa innovaatio-ohjelmassa (2014–2020): ensinnäkin edistämällä kasvua, vaikut
tavuutta ja kestävyyttä siten, että edelleen vahvistetaan sen kumppanuutta kolmen olemassa olevan osaamis- ja innovaatioyh
teisön kanssa samalla kun uusia osaamis- ja innovaatioyhteisöjä luodaan. Uusien osaamis- ja innovaatioyhteisöjen perustamista 
koskevaa asteittaista etenemissuunnitelmaa noudattamalla EIT nimeää enintään yhdeksän osaamis- ja innovaatioyhteisöä vuo
sina 2014–2020 (toisin sanoen yhteistoimintakeskittymiä perustetaan 40–50 eri puolille unionia); toiseksi vahvistamalla EIT:n 
vaikutusta siten, että edistetään yrittäjyysvetoista innovointia kaikkialla unionissa levittämällä laajalti uudenlaisia innovointi
malleja, jotka houkuttelevat ja kehittävät kykyjä eri puolilta Eurooppaa; kolmanneksi ottamalla käyttöön uusia tapoja saada 
aikaan vaikutuksia tulosperusteisen seurannan ohella.

EIT:n henkilöstötaulukko sisältyy tämän pääluokan liitteeseen ”Henkilöstö”.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0174:0174:FI:PDF
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Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1291/2013, annettu 11  päivänä  joulukuuta 2013, tutkimuksen ja inno
voinnin puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–2020) ja päätöksen N:o  1982/2006/EY kumoamisesta (EUVL  L  347, 
20.12.2013, s. 104) ja erityisesti sen 5 artiklan 5 kohta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1292/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 294/2008 muuttamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 174).

15 03 50  Kolmansilta osapuolilta (jotka eivät kuulu Euroopan talousalueeseen) peräisin olevat määrärahat tutkimukseen ja tekno
logian kehittämiseen

15 03 50 01  Kolmansilta osapuolilta (jotka eivät kuulu Euroopan talousalueeseen) peräisin olevat määrärahat tutkimukseen ja teknologian 
kehittämiseen (2014–2020)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m.

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka vastaavat tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen hankkeisiin osallistuvilta 
(Euroopan talousalueen ulkopuolisilta) kolmansilta osapuolilta tai mailta peräisin olevista tuloista saatavia määrärahoja, kau
della 2014–2020.

Tulotaulukon alamomenteille 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 1 6, 6 0 3 1 ja 6 0 3 3 mahdollisesti otetut tulot voidaan ottaa määrärahoiksi 
varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti.

15 03 50 02  Kolmansilta osapuolilta (jotka eivät kuulu Euroopan talousalueeseen) peräisin olevat määrärahat tutkimukseen ja teknologian 
kehittämiseen (ennen vuotta 2014)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. p.m. p.m. 48 090 417,37 35 900 400,80

Selvitysosa

Entinen momentti 15 07 78

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka vastaavat tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen hankkeisiin osallistuvilta 
(Euroopan talousalueen ulkopuolisilta) kolmansilta osapuolilta tai mailta peräisin olevista tuloista saatavia määrärahoja, kau
delta ennen vuotta 2014.

Tulotaulukon alamomenteille 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 1 6, 6 0 3 1 ja 6 0 3 3 mahdollisesti otetut tulot voidaan ottaa määrärahoiksi 
varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0104:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0104:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0174:0174:FI:PDF


KOMISSIO
OSASTO 15 — KOULUTUS JA KULTTUURI

LUKU 15 03 — HORISONTTI 2020 (jatkoa)

20.2.2014 FI Euroopan unionin virallinen lehti II/675

15 03 51  Edellisen tutkimuksen puiteohjelman loppuun saattaminen – seitsemäs puiteohjelma (2007–2013)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 490 572 208 963 502 000 834 587 858 937 202 742,79 714 766 019,28

Selvitysosa

Entinen momentti 15 07 77

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta maksamatta olevat sitoumukset.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän momentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1906/2006, annettu 18 päivänä  joulukuuta 2006, säännöistä, jotka kos
kevat yritysten, tutkimuskeskusten ja korkeakoulujen osallistumista seitsemännen puiteohjelman toimiin sekä tutkimustulosten 
levittämistä (2007–2013) (EUVL L 391, 30.12.2006, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1982/2006/EY, tehty 18 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan yhteisön seitse
männestä tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelmasta (2007–2013) (EUVL L 412, 30.12.2006, 
s. 1).

Neuvoston päätös 2006/973/EY, tehty 19 päivänä  joulukuuta 2006, Euroopan yhteisön seitsemännen tutkimuksen, teknolo
gian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelman (2007–2013) täytäntöön panemiseksi toteutettavasta erityisohjelmasta
”Ihmiset” (EUVL L 400, 30.12.2006, s. 272).

15 03 53  Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituuttia koskevien toimien loppuun saattaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 48 401 107 122 574 960 93 740 589 81 020 666,16 68 332 105,16

Selvitysosa

Entiset alamomentit 15 02 11 01 (osittain) ja 15 02 11 02

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta maksamatta olevat sitoumukset.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän momentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

EIT:n henkilöstötaulukko sisältyy tämän pääluokan liitteeseen ”Henkilöstö”.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 294/2008, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2008, Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin perustamisesta (EUVL L 97, 9.4.2008, s. 1).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:391:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:412:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:412:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:400:0272:0272:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:097:0001:0001:FI:PDF


KOMISSIO
OSASTO 15 — KOULUTUS JA KULTTUURI

LUKU 15 03 — HORISONTTI 2020 (jatkoa)

II/676 FI Euroopan unionin virallinen lehti 20.2.2014

15 03 77  Pilottihankkeet ja valmistelutoimet

15 03 77 01  Pilottihanke – Osaamiskumppanuudet

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 498 600 p.m. 499 900 997 196,40 498 598,20

Selvitysosa

Entinen momentti 15 07 79

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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LUKU  15 04  —  LUOVA EUROOPPA

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012
%

Maksut
2012/2014Maksusitou

mukset Maksut Maksusitou
mukset Maksut Maksusitou

mukset Maksut

15 04 LUOVA EUROOPPA

15 04 01 Kulttuurialan ja luovien 
toimialojen rahoituspohjan 
vahvistaminen erityisesti 
pk-yritysten ja organisaati
oiden osalta 3 9 000 000 6 500 000 —

15 04 02 Kulttuuri-alaohjelma – 
Kulttuurialan ja luovien 
alojen tukeminen unionissa 
ja sen ulkopuolella toimimi
sessa ja kansainvälisen 
levityksen ja liikkuvuuden 
edistämisessä 3 53 922 000 28 577 000 —

15 04 03 Media-alaohjelma – Kult
tuurialan ja luovien alojen 
tukeminen unionissa ja sen 
ulkopuolella toimimisessa 
ja kansainvälisen levityksen 
ja liikkuvuuden edistämi
sessä 3 103 321 000 55 268 825 —

15 04 51 Kulttuurin ja kielen alan 
ohjelmien/toimien loppuun 
saattaminen 3 p.m. 26 615 566 59 656 000 52 550 823 63 796 934,50 56 408 444,56 211,94

15 04 53 Aikaisempien Media-
ohjelmien loppuun saatta
minen 3 p.m. 53 000 000 112 609 000 105 295 588 123 018 815,96 113 589 085,50 214,32

15 04 77 Pilottihankkeet ja valmiste
lutoimet

15 04 77 01 Pilottihanke – Talous ja kult
tuurin moninaisuus 3 p.m. 139 264 250 000 350 000 696 320,— 0,— 0,—

15 04 77 02 Pilottihanke – Taiteilijoiden 
liikkuvuus 3 — p.m. — p.m. 0,— 420 808,30 —

15 04 77 03 Valmistelutoimi – Kulttuuri 
ulkosuhteissa 3 p.m. 339 973 200 000 200 000 485 675,— 0,— 0,—

15 04 77 04 Pilottihanke – Euroopan 
festivaalifoorumi 3 p.m. 200 000 1 000 000 500 000 —

15 04 77 06 Valmistelutoimi – Audiovi
suaalisten teosten levitys 
digitaalisessa ympäristössä 3 1 000 000 1 499 100 2 000 000 1 000 000 2 000 000,— 1 600 442,52 106,76
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Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
Maksut

2012/2014
Maksusitou-

mukset Maksut Maksusitou-
mukset Maksut Maksusitou-

mukset Maksut
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15 04 77 07 Pilottihanke – Euroopan 
yhdentymisen edistäminen 
kulttuurin avulla tarjoamalla 
uusia tekstitettyjä versioita 
valituista televisio-ohjelmista 
kaikkialla Euroopassa 3 1 500 000 750 000 —

Momentti 15 04 77 – 
Välisumma 2 500 000 2 928 337 3 450 000 2 050 000 3 181 995,— 2 021 250,82 69,02

Luku 15 04 – Yhteensä 168 743 000 172 889 728 175 715 000 159 896 411 189 997 745,46 172 018 780,88 99,50

15 04 01  Kulttuurialan ja luovien toimialojen rahoituspohjan vahvistaminen erityisesti pk-yritysten ja organisaatioiden osalta

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

9 000 000 6 500 000

Selvitysosa

Uusi momentti

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat toimet, jotka liittyvät Luova Eurooppa -ohjelman monialaiseen lohkoon:

Kulttuurialan ja luovien toimialojen tukivälineen kohteena ovat kulttuuriala ja luovat toimialat, ja sillä on seuraavat ensisijaiset 
tavoitteet: helpottaa rahoituksen saantia kulttuurialan ja luovien toimialojen pienille ja keskisuurille yrityksille ja organisaatioille 
Euroopassa; parantaa rahoituslaitosten valmiuksia arvioida kulttuurialan ja luovien alojen hankkeita esimerkiksi teknisen tuen 
ja verkottumistoimien avulla.

Tämä toteutetaan

— tarjoamalla takuut mistä tahansa Luova Eurooppa -ohjelmaan osallistuvasta maasta peräisin oleville asianmukaisille rahoi
tuksen välittäjille, 

— tarjoamalla rahoituksen välittäjille lisäasiantuntemusta ja valmiuksia kulttuurin ja luovien alojen toimijoihin liittyvien ris
kien arvioimiseksi.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän momentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Unionin ohjelmiin osallistuvien ehdokasmaiden ja tapauksen mukaan myös Länsi-Balkanin mahdollisten ehdokkaiden rahoi
tusosuuksista saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille  6  0  3  1, voidaan ottaa varainhoitoasetuksen 21  artik
lan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti määrärahoiksi samassa suhteessa kuin hallintoon liittyviin menoihin hyväksytty määrä 
on ohjelman kokonaismäärärahaan.

Unionin ohjelmiin osallistuvan Sveitsin valaliiton rahoitusosuudesta saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomen
tille 6 0 3 3, voidaan ottaa varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti määrärahoiksi samassa suh
teessa kuin hallintoon liittyviin menoihin hyväksytty määrä on ohjelman kokonaismäärärahaan.
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Euroopan naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvien maiden rahoitusosuuksista saatavat tulot, jotka saadaan näiden maiden kanssa 
unionin ohjelmiin osallistumisesta tehdyissä puitesopimuksissa määriteltyjen menettelyjen mukaisesti ja jotka otetaan tulotau
lukon alamomentille  6  0  3  1, voidaan ottaa varainhoitoasetuksen 21  artiklan  2  kohdan e–g alakohdan mukaisesti määrära
hoiksi samassa suhteessa kuin hallintoon liittyviin menoihin hyväksytty määrä on ohjelman kokonaismäärärahaan.

Varainhoitoasetuksen 140  artiklan  6  kohdan mukaiset rahoitusvälineistä saatavat palautukset, kuten pääoman palautukset, 
vapautuneet vakuudet ja lainojen lyhennykset, jotka maksetaan takaisin komissiolle ja otetaan tulotaulukon alamomen
tille 6 3 4 1, voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan i alakohdan mukaisesti.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1295/2013, annettu 11  päivänä  joulukuuta 2013, Luova Eurooppa 
-ohjelman (2014–2020) perustamisesta ja päätösten N:o 1718/2006/EY, N:o 1855/2006/EY ja N:o 1041/2009/EY kumoami
sesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 221).

15 04 02  Kulttuuri-alaohjelma – Kulttuurialan ja luovien alojen tukeminen unionissa ja sen ulkopuolella toimimisessa ja kansain
välisen levityksen ja liikkuvuuden edistämisessä

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

53 922 000 28 577 000

Selvitysosa

Uusi momentti

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat toimet, jotka liittyvät Luova Eurooppa -ohjelman kulttuurilohkoon:

— tukitoimet, joilla parannetaan toimijoiden osaamista ja tietämystä digitalisoitumiseen sopeutumisen helpottamiseksi, 
mukaan luettuna uusien keinojen testaaminen yleisöjen saavuttamiseksi ja liiketoimintamallien kehittämiseksi, 

— tukitoimet, joilla autetaan toimijoita luomaan kansainvälistä uraa Euroopassa ja muualla, 

— tuki, jolla vahvistetaan eurooppalaisten toimijoiden ja kansainvälisten kulttuuriverkostojen mahdollisuuksia hyödyntää 
uusia ammatillisia mahdollisuuksia.

Kansainvälisen liikkuvuuden edistämiseen liittyvät painopisteet ovat seuraavat:

— tuetaan kansainvälisiä kiertueita, tapahtumia ja näyttelyitä, 

— tuetaan eurooppalaisen kirjallisuuden levitystä, 

— tuetaan yleisöjen saavuttamista keinona virittää kiinnostusta eurooppalaisia kulttuuriteoksia kohtaan.

Kulttuuriohjelmalohkon tukitoimenpiteet

Kulttuurilohkosta annetaan tukea seuraaville toimenpiteille:

— rajat ylittävä yhteistyö, jonka puitteissa eri maiden toimijat toteuttavat yhtä alaa koskevia tai monialaisia toimia, 

— eurooppalaisten elinten toimet, joihin osallistuu toimijoiden verkostoja eri maista, 

— sellaisten organisaatioiden toiminta, jotka tarjoavat eurooppalaisen kanavan uusien taitajien kehittymiselle ja edistävät tai
teilijoiden ja teosten liikkuvuutta niin, että vaikutukset ovat systeemisiä ja kauaskantoisia,

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0221:0221:FI:PDF
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— kirjallisuuden kääntämisen tukeminen, 

— erityistoimet, joilla pyritään lisäämään Euroopan kulttuurien rikkauden ja monimuotoisuuden näkyvyyttä sekä paranta
maan kulttuurien välistä vuoropuhelua ja keskinäistä ymmärrystä esimerkiksi eurooppalaisten kulttuuripalkintojen, Euroo
pan kulttuuriperintötunnuksen ja Euroopan kulttuuripääkaupunkitoiminnan kautta.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän momentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Unionin ohjelmiin osallistuvien ehdokasmaiden ja tapauksen mukaan myös Länsi-Balkanin mahdollisten ehdokkaiden rahoi
tusosuuksista saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille  6  0  3  1, voidaan ottaa varainhoitoasetuksen 21  artik
lan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti määrärahoiksi samassa suhteessa kuin hallintoon liittyviin menoihin hyväksytty määrä 
on ohjelman kokonaismäärärahaan.

Unionin ohjelmiin osallistuvan Sveitsin valaliiton rahoitusosuudesta saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomen
tille 6 0 3 3, voidaan ottaa varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti määrärahoiksi samassa suh
teessa kuin hallintoon liittyviin menoihin hyväksytty määrä on ohjelman kokonaismäärärahaan.

Euroopan naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvien maiden rahoitusosuuksista saatavat tulot, jotka saadaan näiden maiden kanssa 
unionin ohjelmiin osallistumisesta tehdyissä puitesopimuksissa määriteltyjen menettelyjen mukaisesti ja jotka otetaan tulotau
lukon alamomentille  6  0  3  1, voidaan ottaa varainhoitoasetuksen 21  artiklan  2  kohdan e–g alakohdan mukaisesti määrära
hoiksi samassa suhteessa kuin hallintoon liittyviin menoihin hyväksytty määrä on ohjelman kokonaismäärärahaan.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1295/2013, annettu 11  päivänä  joulukuuta 2013, Luova Eurooppa 
-ohjelman (2014–2020) perustamisesta ja päätösten N:o 1718/2006/EY, N:o 1855/2006/EY ja N:o 1041/2009/EY kumoami
sesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 221).

15 04 03  Media-alaohjelma – Kulttuurialan ja luovien alojen tukeminen unionissa ja sen ulkopuolella toimimisessa ja kansainväli
sen levityksen ja liikkuvuuden edistämisessä

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

103 321 000 55 268 825

Selvitysosa

Uusi momentti

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat toimet, jotka liittyvät Luova Eurooppa -ohjelman medialohkoon:

— helpotetaan taitojen hankkimista ja verkostojen luomista ja kannustetaan toimijoita käyttämään digitaalitekniikan keinoja 
sopeutuakseen markkinoiden muutoksiin, 

— parannetaan audiovisuaalialan toimijoiden valmiuksia luoda sellaisia teoksia, joilla on mahdollisuuksia levitä Eurooppaan 
ja muuallekin, ja edistetään eurooppalaista ja kansainvälistä yhteistuotantoa esimerkiksi televisioyhtiöiden kanssa, 

— kannustetaan yritysten välistä vaihdantaa parantamalla audiovisuaalialan toimijoiden mahdollisuuksia päästä markkinoille 
ja käyttää liiketoiminnan apuvälineitä hankkeidensa näkyvyyden lisäämiseksi Euroopassa ja kansainvälisillä markkinoilla,

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0221:0221:FI:PDF
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— tuetaan teatterilevitystä audiovisuaalisten hankkeiden kansainvälisen markkinoinnin, brändin luomisen, levityksen ja näyt
telyiden avulla, 

— tuetaan rajat ylittävää markkinointia ja levitystä verkkosivustojen kautta, 

— tuetaan toimia uuden yleisön tavoittamiseksi ja kiinnostuksen lisäämiseksi audiovisuaalisia teoksia kohtaan varsinkin mai
nonnan, tapahtumien, elokuvatuntemuksen lisäämisen ja festivaalien avulla. 

— edistetään uusien levitysmenetelmien joustavuutta, jotta mahdollistetaan uusien liiketoimintamallien soveltaminen.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän momentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Unionin ohjelmiin osallistuvien ehdokasmaiden ja tapauksen mukaan myös Länsi-Balkanin mahdollisten ehdokkaiden rahoi
tusosuuksista saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille  6  0  3  1, voidaan ottaa varainhoitoasetuksen 21  artik
lan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti määrärahoiksi samassa suhteessa kuin hallintoon liittyviin menoihin hyväksytty määrä 
on ohjelman kokonaismäärärahaan.

Unionin ohjelmiin osallistuvan Sveitsin valaliiton rahoitusosuudesta saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomen
tille 6 0 3 3, voidaan ottaa varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti määrärahoiksi samassa suh
teessa kuin hallintoon liittyviin menoihin hyväksytty määrä on ohjelman kokonaismäärärahaan.

Euroopan naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvien maiden rahoitusosuuksista saatavat tulot, jotka saadaan näiden maiden kanssa 
unionin ohjelmiin osallistumisesta tehdyissä puitesopimuksissa määriteltyjen menettelyjen mukaisesti ja jotka otetaan tulotau
lukon alamomentille  6  0  3  1, voidaan ottaa varainhoitoasetuksen 21  artiklan  2  kohdan e–g alakohdan mukaisesti määrära
hoiksi samassa suhteessa kuin hallintoon liittyviin menoihin hyväksytty määrä on ohjelman kokonaismäärärahaan.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1295/2013, annettu 11  päivänä  joulukuuta 2013, Luova Eurooppa 
-ohjelman (2014–2020) perustamisesta ja päätösten N:o 1718/2006/EY, N:o 1855/2006/EY ja N:o 1041/2009/EY kumoami
sesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 221).

15 04 51  Kulttuurin ja kielen alan ohjelmien/toimien loppuun saattaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 26 615 566 59 656 000 52 550 823 63 796 934,50 56 408 444,56

Selvitysosa

Entiset momentit 15 04 44 ja 15 04 50 ja entinen alamomentti 15 04 09 01

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta maksamatta olevat sitoumukset.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän momentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0221:0221:FI:PDF
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Unionin ohjelmiin osallistuvien ehdokasmaiden ja tapauksen mukaan myös Länsi-Balkanin mahdollisten ehdokkaiden rahoi
tusosuuksista saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille 6 0 3 1, voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuk
sen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 508/2000/EY, tehty 14 päivänä helmikuuta 2000, Kulttuuri 2000 -ohjelman 
perustamisesta (EYVL L 63, 10.3.2000, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 792/2004/EY, tehty 21 päivänä huhtikuuta 2004, yhteisön toimintaohjelmasta 
kulttuurialalla Euroopan laajuisesti toimivien organisaatioiden tukemiseksi (EUVL L 138, 30.4.2004, s. 40).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1855/2006/EY, tehty 12 päivänä joulukuuta 2006, Kulttuuri-ohjelman perus
tamisesta (2007–2013) (EUVL L 372, 27.12.2006, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o  1194/2011/EU, annettu 16  päivänä  marraskuuta 2011, Euroopan kulttuuri
perintötunnusta koskevan Euroopan unionin toimen perustamisesta (EUVL L 303, 22.11.2011, s. 1).

15 04 53  Aikaisempien Media-ohjelmien loppuun saattaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 53 000 000 112 609 000 105 295 588 123 018 815,96 113 589 085,50

Selvitysosa

Entiset alamomentit 15 04 09 02, 15 04 66 01 ja 15 04 68

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta maksamatta olevat sitoumukset.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän momentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Unionin ohjelmiin osallistuvien ehdokasmaiden ja tapauksen mukaan myös Länsi-Balkanin mahdollisten ehdokkaiden rahoi
tusosuuksista saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille 6 0 3 1, voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuk
sen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti.

Unionin ohjelmiin osallistuvan Sveitsin valaliiton rahoitusosuudesta saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomen
tille 6 0 3 3, voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 2000/821/EY, tehty 20  päivänä  joulukuuta 2000, eurooppalaisten audiovisuaalisten teosten kehittämisen, 
levityksen ja myynninedistämisen tukemista koskevan ohjelman täytäntöönpanosta (Media Plus – Kehittäminen, levitys ja myyn
ninedistäminen) (2001–2005) (EYVL L 336, 30.12.2000, s. 82).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:063:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:138:0040:0040:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:372:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:303:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:336:0082:0082:FI:PDF
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Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o  163/2001/EY, tehty 19  päivänä  tammikuuta 2001, Euroopan audiovisuaali
sessa ohjelmatuotannossa toimivien ammattilaisten koulutusohjelman täytäntöönpanosta (Media-koulutus) (2001–2005) 
(EYVL L 26, 27.1.2001, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o  1718/2006/EY, tehty 15  päivänä  marraskuuta 2006, Euroopan audiovisuaa
lialan tukiohjelman täytäntöönpanosta (Media 2007) (EUVL L 327, 24.11.2006, s. 12).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1041/2009/EY, tehty 21 päivänä lokakuuta 2009, kolmansien maiden ammat
tilaisten kanssa toteutettavan audiovisuaalialan Media Mundus -yhteistyöohjelman perustamisesta (EUVL  L  288, 4.11.2009, 
s. 10).

15 04 77  Pilottihankkeet ja valmistelutoimet

15 04 77 01  Pilottihanke – Talous ja kulttuurin moninaisuus

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 139 264 250 000 350 000 696 320,— 0,—

Selvitysosa

Entinen momentti 15 04 10

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

15 04 77 02  Pilottihanke – Taiteilijoiden liikkuvuus

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— p.m. — p.m. 0,— 420 808,30

Selvitysosa

Entinen momentti 15 04 45

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:026:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:327:0012:0012:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:288:0010:0010:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:288:0010:0010:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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15 04 77 03  Valmistelutoimi – Kulttuuri ulkosuhteissa

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 339 973 200 000 200 000 485 675,— 0,—

Selvitysosa

Entinen momentti 15 04 46

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta valmistelutoimen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Valmistelutoimen avulla on määrä laatia ehdotus toimintastrategiaksi kulttuurista Euroopan ulkosuhteissa, ja mukana olisi kor
kean tason sidosryhmiä Euroopasta sekä kolmansien maiden, kulttuuri-instituuttien ja valtiosta riippumattomien järjestöjen 
edustajia.

Näin ollen työskentelyllä pyritään mobilisoimaan resursseja kulttuuriyhteistyöhön ja luomaan unionin määritelmä sen poten
tiaaliselle kulttuurivaikutukselle.

Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

15 04 77 04  Pilottihanke – Euroopan festivaalifoorumi

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 200 000 1 000 000 500 000

Selvitysosa

Entinen momentti 15 04 48

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Perustamalla Euroopan festivaalifoorumin unioni

— luo lisäarvoa lisäämällä festivaalien ja kansalaisten osallistumista Euroopassa, 

— tukee festivaalien toimia kasvua ja työllisyyttä koskevan Eurooppa 2020 -strategian kehittämiseksi,

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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— antaa näkyvyyttä paikallis- ja aluetason festivaalityölle sekä kulttuuriperinnön hetkille, 

— edistää kulttuurimatkailua osana uutta perussopimusta, 

— varmistaa kestävän verkostoitumisen ja laajan viestinnän kansalaisten kanssa.

Tämä pilottihanke moninkertaistaa festivaalien energian ja edistää osaltaan älykästä, osallistavaa ja kestävää Eurooppaa.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

15 04 77 06  Valmistelutoimi – Audiovisuaalisten teosten levitys digitaalisessa ympäristössä

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

1 000 000 1 499 100 2 000 000 1 000 000 2 000 000,— 1 600 442,52

Selvitysosa

Entinen alamomentti 15 04 66 03

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta valmistelutoimen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Sen tavoitteena on tarjota tietoa eurooppalaisille elokuville tarjolla olevien erilaisten levitysfoorumien täydentävyydestä: elo
kuva, VOD, DVD ja mahdollisesti televisio.

Valmistelutoimella testataan kaikilla käytettävissä olevilla levitysfoorumeilla ja useilla alueilla samanaikaisesti tai lähes saman
aikaisesti tapahtuvan julkaisun vaikutus. Jotta tällainen kokeilu olisi hyödyllinen, kahden ehdon pitää täyttyä:

— keskitytään elokuviin, joiden ns. julkaisuikkunat ovat hankalia, eli teoksiin, joiden elokuvalevitys vaikuttaa ongelmalliselta 
(levittäjän puuttuminen, rajallisten kopioiden julkaisu, ensimmäinen elokuva jne.), 

— otetaan mukaan vähimmäismäärä elokuvia (vähintään kolmekymmentä) ja huomattava määrä alueita. Tämä ulottuvuutta 
koskeva kriteeri on välttämätön, jotta valmistelutoimesta voidaan tehdä mielekkäitä johtopäätöksiä.

Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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15 04 77 07  Pilottihanke – Euroopan yhdentymisen edistäminen kulttuurin avulla tarjoamalla uusia tekstitettyjä versioita valituista televisio-
ohjelmista kaikkialla Euroopassa

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

1 500 000 750 000

Selvitysosa

Euroopan yhdentymisen edistäminen kulttuurin avulla on ratkaisevan tärkeä asia eurooppalaisessa digitaalitaloudessa. Tässä 
yhteydessä on erittäin tärkeää, että EU:n virkamiehet tukevat eurooppalaisia kulttuurialan sidosryhmiä löytämään uusia väli
neitä audiovisuaalisen sisällön levittämiseksi. Digitaalinen vallankumous tarjoaa eurooppalaisille sidosryhmille mittavavat mah
dollisuudet rajat ylittävälle sisällön verkkolevitykselle, mutta usein kielirajat hidastavat tätä levitystä käytännössä. Tarjoamalla 
uusia tekstitettyjä versioita valituista televisio-ohjelmista kaikkialla Euroopassa tällä hankkeella pyritään arvioimaan kielellisten 
erojen vaikutusta kulttuurialan audiovisuaalisen sisällön kansainväliseen digitaaliseen levitykseen. Hankkeeseen kuuluu tieteel
linen arvio, jolla mitataan ja verrataan sisällön saavutettavuutta ja katsojamääriä eri kieliversioiden avulla ja ilman niitä sekä 
Euroopassa että sen ulkopuolella. Tuettavat ohjelmat valitaan hankkeessa avoimella tavalla ja kaikilla eurooppalaisilla sidosryh
millä on mahdollisuus käyttää saatuja kokemuksia ja tuloksia. Tavoitteena on kehittää uusia liiketoimintamalleja eurooppalai
sille media-alan sidosryhmille ja antaa unionin toimielimille tuloksia, joiden pohjalta tulevat poliittiset aloitteet tehdään.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta
25  päivänä  kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 (EYVL  L  248, 16.9.2002, s.  1) 
49 artiklan 6 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:248:0001:0001:FI:PDF
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Yhteenveto määrärahoista (2014 ja 2013) sekä toteutuksesta (2012)

Osasto
Luku Nimike

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitou-
mukset Maksut Maksusitou-

mukset Maksut Maksusitou-
mukset Maksut

16 01 VIESTINNÄN TOIMINTALOHKON 
HALLINTOMENOT 125 826 400 125 826 400 128 923 159 128 923 159 128 705 485,41 128 705 485,41

16 02 EUROOPAN KANSALAISUUDEN 
EDISTÄMINEN 24 800 000 27 410 600 29 080 000 28 793 787 29 087 891,61 30 647 733,59

16 03 VIESTINTÄTOIMET 95 730 000 91 659 374 107 239 000 94 611 995 107 112 672,80 98 583 705,19

Osasto 16 – Yhteensä 246 356 400 244 896 374 265 242 159 252 328 941 264 906 049,82 257 936 924,19
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LUKU  16 01  —  VIESTINNÄN TOIMINTALOHKON HALLINTOMENOT

Momenttien 1, 2, 3 ja 5 yksityiskohtaiset tiedot esitetään luvussa XX 01

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
2012/2014

16 01 VIESTINNÄN TOIMINTALOHKON 
HALLINTOMENOT

16 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimi
henkilöihin liittyvät menot viestin
nän toimintalohkossa

16 01 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimi
henkilöihin liittyvät menot viestinnän 
toimintalohkossa 5.2 63 750 856 64 377 063 61 925 911,93 97,14

Momentti 16 01 01 – Välisumma 63 750 856 64 377 063 61 925 911,93 97,14

16 01 02 Ulkopuolinen henkilöstö ja muut 
hallintomenot viestinnän 
toimintalohkossa

16 01 02 01 Ulkopuolinen henkilöstö viestinnän 
pääosastossa: päätoimipaikka 5.2 6 151 110 6 174 557 8 846 607,14 143,82

16 01 02 03 Ulkopuolinen henkilöstö viestinnän 
pääosastossa: komission edustustot 5.2 16 421 000 16 264 200 16 407 004,70 99,91

16 01 02 11 Viestinnän pääosaston muut 
hallintomenot: päätoimipaikka 5.2 3 730 914 3 365 317 3 542 110,33 94,94

Momentti 16 01 02 – Välisumma 26 303 024 25 804 074 28 795 722,17 109,48

16 01 03 Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden 
ja -palvelujen menot, kiinteistöt 
sekä muut toimintamenot 
viestinnän toimintalohkossa

16 01 03 01 Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden 
ja -palvelujen menot viestinnän 
pääosastossa: päätoimipaikka 5.2 4 126 520 4 074 022 4 543 495,74 110,10

16 01 03 03 Kiinteistöt ja niihin liittyvät menot 
viestinnän pääosastossa: komission 
edustustot 5.2 26 806 000 26 531 000 25 262 681,37 94,24

Momentti 16 01 03 – Välisumma 30 932 520 30 605 022 29 806 177,11 96,36

16 01 04 Viestinnän toimintalohkoon 
kuuluvien toimenpiteiden ja 
ohjelmien tukimenot

16 01 04 01 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman 
tukimenot 3 147 000 250 000 228 918,64 155,73
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Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
2012/2014
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16 01 04 02 Viestintätoimien tukimenot 3 1 185 000 3 200 000 3 197 127,09 269,80

Momentti 16 01 04 – Välisumma 1 332 000 3 450 000 3 426 045,73 257,21

16 01 06 Toimeenpanovirastot

16 01 06 01 Koulutuksen, audiovisuaalialan ja 
kulttuurin toimeenpanovirasto – 
Rahoitusosuus Kansalaisten 
Eurooppa -ohjelmasta 3 2 191 000 3 370 000 3 408 633,07 155,57

Momentti 16 01 06 – Välisumma 2 191 000 3 370 000 3 408 633,07 155,57

16 01 60 Tietojen hankinta 5.2 1 317 000 1 317 000 1 342 995,40 101,97

Luku 16 01 – Yhteensä 125 826 400 128 923 159 128 705 485,41 102,29

16 01 01  Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot viestinnän toimintalohkossa

16 01 01 01  Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot viestinnän toimintalohkossa

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

63 750 856 64 377 063 61 925 911,93

16 01 02  Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot viestinnän toimintalohkossa

16 01 02 01  Ulkopuolinen henkilöstö viestinnän pääosastossa: päätoimipaikka

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

6 151 110 6 174 557 8 846 607,14

16 01 02 03  Ulkopuolinen henkilöstö viestinnän pääosastossa: komission edustustot

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

16 421 000 16 264 200 16 407 004,70

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan unionissa sijaitsevien komission edustustojen paikallisten ja sopimussuhteisten toimihen
kilöiden sekä vuokrahenkilöstön palkkaus, lisätyötunneista maksettavat kiinteämääräiset korvaukset sekä työnantajan makset
tavaksi kuuluva osuus sosiaaliturvajärjestelmästä.

Varainhoitoasetuksen 21  artiklan  3  kohdassa tarkoitettujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan
4 000 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.
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16 01 02 11  Viestinnän pääosaston muut hallintomenot: päätoimipaikka

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

3 730 914 3 365 317 3 542 110,33

Selvitysosa

Varainhoitoasetuksen 21  artiklan  3  kohdassa tarkoitettujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan
3 000 euroa.

16 01 03  Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot, kiinteistöt sekä muut toimintamenot viestinnän toimintalohkossa

16 01 03 01  Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot viestinnän pääosastossa: päätoimipaikka

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

4 126 520 4 074 022 4 543 495,74

16 01 03 03  Kiinteistöt ja niihin liittyvät menot viestinnän pääosastossa: komission edustustot

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

26 806 000 26 531 000 25 262 681,37

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat:

— kiinteistöjen tai niiden osien sekä konferenssisalien, varastotilojen, arkistojen, autotallien ja pysäköintialueiden vuokrat ja 
pitkäaikaisista vuokrasopimuksista maksettavat korvaukset, 

— toimielimen hallussa olevien kiinteistöjen tai kiinteistöjen osien vakuutusmaksut, 

— vesi-, kaasu- ja sähkö- sekä lämmityskustannukset, 

— voimassa olevien sopimusten perusteella lasketut tilojen, hissien, keskuslämmityksen, ilmastointilaitteiden jne. kunnossa
pitokustannukset; kulut, jotka johtuvat tietyistä säännöllisesti suoritettavista siivoustöistä ja kunnossapitotarvikkeiden, 
puhdistus- ja valkaisuaineiden, kuivapesuaineiden jne. hankkimisesta, sekä maalaustöistä, korjauksista ja kunnossapitoti
lojen varustamisesta johtuvat kulut, 

— kunnostustöiden toteutus, esimerkiksi kiinteistöjen muuttaminen jakamalla toimistot väliseinillä, tekniset ja muut erityiset 
lukko-, sähkö-, saniteetti-, maalaus-, lattianpäällystämis- yms. muutostyöt, 

— kunnostustöihin liittyvistä tarvikkeista aiheutuvat menot,
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— henkilöiden ja kiinteistöjen turvallisuuden valvonnasta aiheutuvat menot sekä työsuojelun ja työturvallisuuden kannalta että 
henkilöiden ja kiinteistöjen fyysisen ja materiaalisen turvallisuuden osalta. Menoihin sisältyvät mm. palontorjuntakaluston 
osto-, vuokraus- ja kunnossapitokulut, vapaaehtoisina palontorjuntaan osallistuvien virkamiesten varusteiden uusimisen ja 
lakisääteisten tarkastusten kulut sekä kiinteistöjen valvontasopimukset, turvallisuuslaitteiden huoltosopimukset ja pientar
vikkeiden hankinta, 

— muut kiinteistöihin liittyvät menot, erityisesti usean vuokralaisen kiinteistöjen isännöintikulut, tilojen tarkastukseen liitty
vät kulut, yleishyödyllisistä palveluista maksettavat korvaukset (katumaksut, jätteidenkuljetusmaksut jne.), 

— mittaviin kunnostustöihin liittyvä tekninen apu, 

— teknisten tarvikkeiden ja laitteistojen sekä kuljetuskaluston ja -tarvikkeiden hankinta-, vuokraus-, kunnossapito- ja 
korjauskustannukset, 

— kirjojen, asiakirjojen ja muiden julkaisujen kuin aikakausjulkaisujen hankinta, jo hankittujen niteiden päivittäminen ja sito
minen sekä elektronisten tunnistuslaitteiden hankinta, 

— sanomalehtien, erikoisalojen kausijulkaisujen, virallisten lehtien, parlamentin asiakirjojen, ulkomaankauppaa koskevien 
tilastojen, lehdistötiedotteiden ja muiden erikoisjulkaisujen tilausmenot, 

— ulkopuolisten sähköisten tietopalveluiden ja -kantojen tilaus- ja käyttömenot sekä sähköisten välineiden (cd-rom jne.) 
hankintakulut, 

— näiden tietojen käyttöön tarvittava koulutus ja tuki, 

— tekijänoikeudellisesti suojattujen teosten kopiointikorvaukset, 

— paperi- ja toimistotarvikkeiden hankinnasta aiheutuvat menot, 

— erilaiset vakuutukset, 

— työvälineistä aiheutuvat menot, 

— sisäisten kokousten järjestämisestä aiheutuvat menot, 

— kaluston siirto- ja muuttokulut yksiköissä, 

— henkilöstösääntöihin perustuvat lääkintämenot, 

— ravintoloiden, kahviloiden ja ruokaloiden perustamis-, ylläpito- ja toimintamenot, 

— muut hallintomenot, 

— postimaksut, 

— televiestinnän tilaaja- ja käyttömaksut, 

— televiestintävarusteiden ja -laitteiden hankinta ja asennuskustannukset, 

— unionin alueella sijaitsevien toimistojen atk-menot ja erityisesti tieto- ja hallintojärjestelmistä, toimistoinfrastruktuurista, 
henkilökohtaisista tietokoneista, palvelimista ja niihin liittyvistä infrastruktuureista, oheislaitteista (tulostimet, skannerit jne.) 
ja toimistolaitteista (valokopiokoneet, faksit, kirjoituskoneet, sanelulaitteet jne.) aiheutuvat menot sekä verkkoihin, käyttä
jätukeen, atk-koulutukseen ja siirtoihin liittyvät yleiset menot, 

— mahdolliset rakennusten osto- tai ostovuokrauskulut.

Määräraha kattaa unionin alueella maksettavat kulut, poikkeuksena yhteisen tutkimuskeskuksen yksiköt, joiden menot on otettu 
kyseisten osastojen momenttiin 01  05. Samanlaatuiset ja samaan tarkoitukseen käytettävät menot, jotka maksetaan unionin 
ulkopuolella, on otettu kyseisten osastojen alamomentille 01 03 02.

Varainhoitoasetuksen 21  artiklan  3  kohdassa tarkoitettujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan
80 000 euroa.
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16 01 04  Viestinnän toimintalohkoon kuuluvien toimenpiteiden ja ohjelmien tukimenot

16 01 04 01  Kansalaisten Eurooppa -ohjelman tukimenot

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

147 000 250 000 228 918,64

Selvitysosa

Entinen alamomentti 16 01 04 03

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaiset selvityksistä ja asiantuntijakokouksista aiheutuvat menot sekä tiedotus- ja julkai
sumenot, jotka liittyvät suoraan tämän alamomentin kattaman ohjelman tai sen kattamien toimien tavoitteen saavuttamiseen, 
sekä mahdolliset muut menot teknisestä ja hallinnollisesta avusta, johon ei liity julkishallinnon tehtäviä ja jonka komissio on 
ulkoistanut erillisin palvelusopimuksin.

Unionin ohjelmiin osallistuvien ehdokasmaiden ja tapauksen mukaan myös Länsi-Balkanin mahdollisten ehdokasmaiden rahoi
tusosuuksista saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille  6  0  3  1, voidaan ottaa varainhoitoasetuksen 21  artik
lan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti määrärahoiksi samassa suhteessa kuin hallintoon liittyviin menoihin hyväksytty määrä 
on ohjelman kokonaismäärärahaan.

Oikeusperusta

Katso momentti 16 02 01.

16 01 04 02  Viestintätoimien tukimenot

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

1 185 000 3 200 000 3 197 127,09

Selvitysosa

Entinen alamomentti 16 01 04 01

Määräraha on tarkoitettu kattamaan laaja-alaiset menot, joita aiheutuu muun muassa selvityksistä, kokouksista, jälkivalvon
nasta, teknisestä ja hallinnollisesta asiantuntija-avusta, johon ei liity julkishallinnon tehtäviä ja jonka komissio on ulkoistanut 
erillisin palvelusopimuksin, sekä komission työtä seuraamaan kutsuttujen henkilöiden matka- yms. kulujen korvaamisesta.

Oikeusperusta

Katso alamomentit 16 03 01 01, 16 03 01 02, 16 03 01 03, 16 03 02 03 ja 16 03 02 05.
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16 01 06  Toimeenpanovirastot

16 01 06 01  Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto – Rahoitusosuus Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

2 191 000 3 370 000 3 408 633,07

Selvitysosa

Entinen alamomentti 16 01 04 30

Määräraha on tarkoitettu kattamaan koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston toimintamenot, jotka 
aiheutuvat viraston osallistumisesta vuosien 2007–2013 monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeeseen 3 b kuuluvan Kansalais
ten Eurooppa -ohjelman hallinnoinnin loppuun saattamiseen sekä sen osallistumisesta vuosien 2014–2020 monivuotisen rahoi
tuskehyksen otsakkeeseen 3 kuuluvan Kansalaisten Eurooppa -ohjelman hallinnointiin.

Unionin ohjelmiin osallistuvien ehdokasmaiden ja tapauksen mukaan myös Länsi-Balkanin mahdollisten ehdokasmaiden rahoi
tusosuuksista saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille  6  0  3  1, voidaan ottaa varainhoitoasetuksen 21  artik
lan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti määrärahoiksi samassa suhteessa kuin hallintoon liittyviin menoihin hyväksytty määrä 
on ohjelman kokonaismäärärahaan.

Viraston henkilöstötaulukko sisältyy tämän pääluokan liitteeseen ’Henkilöstö’.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 58/2003, annettu 19 päivänä joulukuuta 2002, tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoi
tavien toimeenpanovirastojen asemasta (EYVL L 11, 16.1.2003, s. 1).

Neuvoston päätös 2004/100/EY, tehty 26  päivänä  tammikuuta 2004, yhteisön toimintaohjelmasta unionin aktiivisen kansa
laisuuden edistämiseksi (kansalaisosallistuminen) (EUVL L 30, 4.2.2004, s. 6).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1904/2006/EY, tehty 12 päivänä  joulukuuta 2006, aktiivisen Euroopan kan
salaisuuden edistämiseksi vuosina 2007–2013 toteutettavasta Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta (EUVL  L  378, 27.12.2006, 
s. 32).

Neuvoston asetus (EU) N:o …/2014, annettu …, vuosina 2014–2020 toteutettavasta Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta (EUVL 
L …) ja erityisesti sen 2 artikla.

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission päätös 2009/336/EY, tehty 20  päivänä  huhtikuuta 2009, koulutukseen, audiovisuaalialaan ja kulttuuriin liittyvää 
yhteisön toimintaa hallinnoivan ”koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston” perustamisesta neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 58/2003 mukaisesti (EUVL L 101, 21.4.2009, s. 26).

Komission täytäntöönpanopäätös 2013/776/EU, annettu 18 päivänä joulukuuta 2013, koulutuksen, audiovisuaalialan ja kult
tuurin toimeenpanoviraston perustamisesta ja päätöksen 2009/336/EY kumoamisesta (EUVL L 343, 19.12.2013, s. 46).

Komission päätös C(2013) 9189, annettu 18 päivänä joulukuuta 2013, koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeen
panovirastolle annettavasta valtuutuksesta koulutus-, audiovisuaali- ja kulttuurialalla toteutettaviin unionin ohjelmiin liittyvien 
ja erityisesti unionin yleiseen talousarvioon otettujen määrärahojen ja EKR:n määrärahojen toteuttamista koskevien tehtävien 
hoitamiseksi.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:011:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:030:0006:0006:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:378:0032:0032:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:378:0032:0032:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:101:0026:0026:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:343:0046:0046:FI:PDF
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16 01 60  Tietojen hankinta

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

1 317 000 1 317 000 1 342 995,40

Selvitysosa

Entinen alamomentti 16 01 03 04

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat unionin alueella aiheutuneet menot:

— verkossa olevien tietopalveluiden, kuten tietotoimistojen, online-uutisten, tiedontuottajien ja ulkopuolisten tietokantojen, 
liittymä- ja käyttömenot, 

— näiden tietojen käyttöön tarvittava koulutus ja tuki.

Määräraha kattaa unionin alueella aiheutuneet menot, poikkeuksena unionissa sijaitsevat komission edustustot.

Varainhoitoasetuksen 21  artiklan  3  kohdassa tarkoitettujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan
1 000 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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LUKU  16 02  —  EUROOPAN KANSALAISUUDEN EDISTÄMINEN

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
Maksut

2012/2014
Maksusitou

mukset Maksut Maksusitou
mukset Maksut Maksusitou

mukset Maksut

16 02 EUROOPAN KANSALAISUUDEN 
EDISTÄMINEN

16 02 01 Kansalaisten Eurooppa – Muisti
perinnön vahvistaminen ja kan
salaisten 
osallistumisvalmiuksien lisäämi
nen unionin tasolla 3 23 050 000 10 715 600 —

16 02 02 Euroopan vapaaehtoistyön tee
mavuosi 2011 3 — p.m. — p.m. 1 500,— 1 660 675,84 —

16 02 03 Euroopan kansalaisten teema
vuosi 2013 3 p.m. 645 000 2 000 000 494 210 —

16 02 51 Kansalaisten Eurooppa 
-ohjelman (2007–2013) loppuun 
saattaminen 3 p.m. 14 800 000 26 330 000 27 774 577 28 414 591,11 28 449 960,83 192,23

16 02 77 Pilottihankkeet ja valmistelutoi
met

16 02 77 01 Pilottihanke – Uusi narratiivi 
Euroopasta 3 1 000 000 750 000 500 000 250 000 —

16 02 77 02 Valmistelutoimi – Euroopan 
vapaaehtoistyön teemavuosi 2011 3 — — — — 0,— 99 714,34 —

16 02 77 03 Valmistelutoimi – Euroopan unio
nin kansalaisuuden teemavuosi 
2013 3 p.m. p.m. p.m. 150 000 671 800,50 437 382,58 —

16 02 77 04 Valmistelutoimi – Eurooppalainen 
kansalaisyhteiskuntakeskus 3 250 000 250 000 250 000 125 000 —

16 02 77 05 Pilottihanke – Euroopan unionin 
lupaus 3 500 000 250 000 —

Momentti 16 02 77 – Välisumma 1 750 000 1 250 000 750 000 525 000 671 800,50 537 096,92 42,97

Luku 16 02 – Yhteensä 24 800 000 27 410 600 29 080 000 28 793 787 29 087 891,61 30 647 733,59 111,81

16 02 01  Kansalaisten Eurooppa – Muistiperinnön vahvistaminen ja kansalaisten osallistumisvalmiuksien lisääminen unionin tasolla

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

23 050 000 10 715 600

Selvitysosa

Uusi momentti

Kansalaisten Eurooppa -ohjelman mukaisesti ja pyrittäessä lähentämään Eurooppaa ja sen kansalaisia toisiinsa ohjelman ylei
senä tavoitteena on lisätä ymmärrystä Euroopan unionista ja edistää Euroopan kansalaisuutta sekä parantaa kansalaisvaikutta
misen edellytyksiä unionin tasolla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan mm. seuraavat toimet: kumppanuudet, rakenteellinen tuki, muistiperintöön liittyvät hank
keet, Euroopan unionin historia ja sen identiteetti, kansalaisten kokoukset, ystävyyskaupunkitoiminnan verkostot, kansalaisten 
ja kansalaisjärjestöjen hankkeet, vertaistarkastelut, tutkimukset ja viestintäpalvelut, tukitoimenpiteet, tapahtumat ja tukiraken
teet jäsenvaltioissa.
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Unionin ohjelmiin osallistuvien ehdokasmaiden ja tapauksen mukaan myös Länsi-Balkanin mahdollisten ehdokasmaiden rahoi
tusosuuksista saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille 6 0 3 1, voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuk
sen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti.

Lisäksi määrärahalla on tarkoitus edistää vuonna 2014 järjestettäviä Euroopan parlamentin vaaleja siten, että kansalaisille tie
dotetaan kaikilla unionin kielillä heidän vaalioikeuksistaan ja unionin vaikutuksesta heidän päivittäiseen elämäänsä.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EU) N:o …/2014, annettu …, vuosina 2014–2020 toteutettavasta Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta (EUVL 
…) ja erityisesti sen 2 artikla.

16 02 02  Euroopan vapaaehtoistyön teemavuosi 2011

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— p.m. — p.m. 1 500,— 1 660 675,84

Selvitysosa

Entinen alamomentti 16 05 03 02

Määräraha oli tarkoitettu kattamaan Euroopan vapaaehtoistyön teemavuoden 2011 tavoitteisiin kytkeytyvät aloitteet, jotka 
toteutettiin unionin, kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla.

Toimi on saatettu loppuun vuonna 2012.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 2010/37/EY, tehty 27 päivänä marraskuuta 2009, aktiivista kansalaisuutta edistävän vapaaehtoistyön Euroo
pan teemavuodesta (2011) (EUVL L 17, 22.1.2010, s. 43).

16 02 03  Euroopan kansalaisten teemavuosi 2013

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 645 000 2 000 000 494 210

Selvitysosa

Entinen alamomentti 16 05 07 02

Euroopan kansalaisten teemavuoden yleistavoitteena oli lisätä tietoisuutta ja tietämystä unionin kansalaisuuteen liittyvistä 
oikeuksista ja velvollisuuksista, jotta kansalaiset voivat hyödyntää täysimääräisesti oikeuttaan liikkua ja oleskella vapaasti jäsen
valtioiden alueella.

Tässä yhteydessä teemavuodella edistettiin myös sitä, että unionin kansalaiset voivat käyttää muita unionin kansalaisuuteen liit
tyviä oikeuksia.

Tältä pohjalta teemavuoden erityistavoitteet olivat seuraavat:

— lisätä unionin kansalaisten tietoisuutta oikeudesta vapaaseen liikkuvuuteen ja oleskeluun unionin alueella ja kyseisessä 
yhteydessä kaikista muista unionin kansalaisille taatuista oikeuksista ilman syrjintää, mukaan luettuna oikeus äänestää kun
nallisvaaleissa ja Euroopan parlamentin vaaleissa siinä jäsenvaltiossa, jossa he asuvat,

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:017:0043:0043:FI:PDF
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— lisätä tietoisuutta unionin kansalaisten, myös nuorten, keskuudessa siitä, miten he voivat konkreettisesti hyötyä unionin 
tarjoamista oikeuksista, sekä olemassa olevista toimintalinjoista ja ohjelmista, joilla tuetaan kyseisten oikeuksien 
käyttämistä, 

— herättää keskustelua unionin kansalaisuuteen erottamattomasti kuuluvan, vapaata liikkuvuutta ja oleskelua koskevan oikeu
den vaikutuksista ja sen tuomista mahdollisuuksista, jotta voidaan edistää ja lujittaa unionin kansalaisten aktiivista kansa
laisvaikuttamista ja demokraattista osallistumista erityisesti unionin politiikan aloja ja Euroopan parlamentin vaaleja 
käsittelevillä kansalaisfoorumeilla ja siten vahvistaa yhteiskunnallista yhteenkuuluvuutta, kulttuurista monimuotoisuutta, 
yhteisvastuuta, naisten ja miesten tasa-arvoa, keskinäistä kunnioitusta ja tunnetta yhteisestä eurooppalaisesta identiteetistä 
unionin kansalaisten keskuudessa Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa, Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä 
sopimuksessa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistettujen unionin keskeisten arvojen perusteella.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan myös maksut, jotka aiheutuvat tämän aloitteen tulosten arvioinnista.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1093/2012/EU, annettu 21 päivänä marraskuuta 2012, Euroopan kansalaisten 
teemavuodesta (2013) (EUVL L 325, 23.11.2012, s. 1).

16 02 51  Kansalaisten Eurooppa -ohjelman (2007–2013) loppuun saattaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 14 800 000 26 330 000 27 774 577 28 414 591,11 28 449 960,83

Selvitysosa

Entinen alamomentti 16 05 01 01

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1904/2006/EY, tehty 12 päivänä  joulukuuta 2006, aktiivisen Euroopan kan
salaisuuden edistämiseksi vuosina 2007–2013 toteutettavasta Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta (EUVL  L  378, 27.12.2006, 
s. 32).

16 02 77  Pilottihankkeet ja valmistelutoimet

16 02 77 01  Pilottihanke – Uusi narratiivi Euroopasta

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

1 000 000 750 000 500 000 250 000

Selvitysosa

Entinen alamomentti 16 05 01 03

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:325:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:378:0032:0032:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:378:0032:0032:FI:PDF
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Pilottihankkeella pyrittiin käynnistämään prosessi, jossa luovan alan keskeiset toimijat ja mielipiteenmuodostajat tuodaan yhteen 
rakentamaan uutta narratiivia Euroopasta. Tehtävänä on määrittää ja tulkita uudelleen nykyinen narratiivi, jossa rauha saavu
tettiin rajat ylittävän kaupan avulla. Tarkoituksena on löytää uusi Euroopan unionia koskeva näkemys, jossa ei ole kyse pelkäs
tään taloudesta ja kasvusta vaan myös kulttuurin yhtenäisyydestä (yhteisöstä) ja arvoista. Tehtävänä on myös yksilöidä 
eurooppalaiset arvot ja kansalaisia yhdistävät kulttuurinäkökohdat. Tähän on tarvetta, jotta kansalaiset uskoisivat unionin hank
keeseen ja jotta sen suosiota yleisön keskuudessa vahvistettaisiin.

Ryhmä tarkastelee nykykäsitystä Euroopasta ja laatii konkreettisia ehdotuksia siitä, miten Euroopalle voidaan luoda uusi iden
titeetti, joka sisältää uuden narratiivin. Tämän narratiivin olisi vastattava unionin historiaa ja ydinarvoja ja kuvailtava kulttuu
rinäkökohtia, jotka yhdistävät kansalaisia Euroopassa.

Prosessin ohjaus olisi uskottava ammattilaisille, jotta varmistetaan, että ryhmän työ pysyy hallinnassa. Tavoitteena on saada 
aikaan peruskirja.

Pilottihankkeen tavoitteena on

— laatia Euroopasta uusi narratiivi, joka perustuu narratiiviin rauhasta kaupan kautta 

— luoda narratiivi, jossa Eurooppa asetetaan uuden maailmanjärjestyksen mukaiseen globaaliin yhteyteen 

— elvyttää Eurooppa-henkeä ja tuoda unioni lähemmäs kansalaisia 

— osoittaa unionin arvo kansalaisille 

— määrittää kulttuuriarvot, jotka yhdistävät kansalaisia rajojen yli 

— muotoilla tästä narratiivista peruskirja.

Euroopan parlamentti ja neuvosto ottivat vuoden 2013 unionin talousarvioon pilottihankkeen, jolla luodaan uusi narratiivi 
Euroopasta. Hankkeen tavoitteena oli saada luovan alan, kulttuurialan ja tieteellisten alojen keskeiset toimijat ja mielipiteen
muodostajat muotoilemaan uutta narratiivia, joka julkaistaisiin peruskirjan muodossa vuoden 2014 Euroopan parlamentin vaa
lien alla.

Komissio panee hankkeen täytäntöön 25  päivänä  tammikuuta 2013 tekemänsä päätöksen C (2013) 289 perusteella. Komis
siota avustaa ja neuvoo hankkeen täytäntöönpanossa pysyvä komitea, joka koostuu luovan alan, kulttuurialan ja tiedemaailman 
keskeisistä toimijoista. Komitea on myös vastuussa peruskirjan laatimisesta. Luovan alan, kulttuurialan ja tiedealan toimijoiden 
kolme työryhmää tarjoavat panoksensa tälle työlle ja keskustelevat eri ehdotuksista vuorovaikutuksen maksimoimiseksi.

Alustavissa tuloksissa on selvinnyt, että:

— hanke on relevantti ja oikea-aikainen, sillä julkinen tuki unionille on ollut viime vuosina laskusuunnassa 

— on tarpeen keskustella ajankohtaistetusta narratiivista ja laatia se, ja narratiivin on perustuttava unionin perusperiaatteille, 
joita ovat rauha, demokratia ja vauraus, joita rikastutetaan tulevaisuuteen suuntautuvalla visiolla yhteisestä kohtalosta 

— on tarpeen korostaa unionin roolia kasvavassa globaalissa ja keskinäisten riippuvuuksien maailmassa ja ottaa huomioon 
maailman muiden alueiden kulttuurit.

Kun peruskirja julkaistaan vuoden 2014 alkupuoliskolla, tuloksia olisi levitettävä ennen lähestyviä vaaleja. Olisi noudatettava 
monialaista lähestymistapaa muodostamalla kansalaisista, kulttuurilaitoksista ja -järjestöistä koostuvia verkostoja, jotka levittä
vät tietoa suurelle yleisölle ja kannustavat kansalaisia osallistumaan. Lisäksi olisi nimitettävä lähettiläitä. Lähettiläiden tehtävänä 
olisi keskustella kansalaisten kanssa uudesta narratiivista ja olla yhteydessä Euroopan suureen yleisöön.

On myös tarpeen varmistaa hankkeen kestävyys, sillä narratiivi on jatkuvasti käynnissä oleva prosessi.
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Määräraha käytetään lähinnä seuraaviin toimiin:

— suuren tapahtuman järjestäminen peruskirjan hyväksymisen ja julkistamisen johdosta 

— uutta narratiivia Euroopasta koskevan peruskirjan julkaisemista kaikissa jäsenvaltioissa koskevien levitystoimien toteutta
minen lähinnä suurlähettiläiden välityksellä; 

— sen selvittäminen, miten tähän aloitteeseen liittyvillä verkostoilla voisi olla pitkäaikainen vaikutus kulttuuri-, tiede- ja 
kansalaisjärjestöihin.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

16 02 77 02  Valmistelutoimi – Euroopan vapaaehtoistyön teemavuosi 2011

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— — — — 0,— 99 714,34

Selvitysosa

Entinen alamomentti 16 05 03 01

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta valmistelutoimen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

16 02 77 03  Valmistelutoimi – Euroopan unionin kansalaisuuden teemavuosi 2013

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. p.m. 150 000 671 800,50 437 382,58

Selvitysosa

Entinen alamomentti 16 05 07 01

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta valmistelutoimen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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16 02 77 04  Valmistelutoimi – Eurooppalainen kansalaisyhteiskuntakeskus

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

250 000 250 000 250 000 125 000

Selvitysosa

Entinen momentti 16 05 09

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta valmistelutoimen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Valmistelutoimen tavoitteena on perustaa Brysseliin Eurooppalainen kansalaisyhteiskuntakeskus, kustannustehokas resurssikes
kus ja neuvontatoimisto, joka keskittyy eurooppalaisiin oikeuksiin ja kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjen kansa
laisvaikuttamiseen. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on tarpeen

— laajentaa kansalaisyhteiskuntakeskuksen kumppanuuspohjaa tuomalla mukaan EU:n ja kansallisen tason keskeiset 
organisaatiot, 

— kuulla paikallisviranomaisia ja muita asianomaisia, jotta kansalaisyhteiskuntakeskus saa lisää tukea ja keskuksen käsitettä 
voidaan laajentaa, 

— suunnitella kansalaisyhteiskuntakeskuksen fyysisten tilojen käyttöä unionin kansalaisten neuvontapalveluna, jonka yhtey
dessä toimii monia samantyyppisiä järjestöjä, mistä aiheutuu mittakaavaetuja.

Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

16 02 77 05  Pilottihanke – Euroopan unionin lupaus

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

500 000 250 000

Selvitysosa

Eurooppa-neuvoston kokouksessa Fontainebleaussa vuonna 1984 esiteltiin kansalaisten Eurooppa -käsite. Neuvosto piti kes
keisenä, että yhteisö vastaa Euroopan kansojen odotuksiin hyväksymällä toimenpiteitä, joilla vahvistetaan ja edistetään sen iden
titeettiä ja imagoa sekä omien kansalaisten että muun maailman silmissä. Nyt kolmekymmentä vuotta myöhemmin on aiheellista 
arvioida, miten eurooppalaiset näkevät unionin. Mikä on sen lisäarvo? Miksi olemme yhdessä?

Euroopan unionin alkuperäinen tarkoitus – rauhan varmistaminen, demokratian laajentaminen ja hyvinvoinnin aikaansaami
nen – on saavutettu. Tänä päivänä monia Euroopan osia kuitenkin koettelee vakava kriisi ja unionin jäsenyyden tarkoitusta kos
kevat kiivaat keskustelut. Näiden keskustelujen ytimessä on usein seuraava polttava kysymys: Miksi ”me” olemme yhdessä
”heidän” kanssaan?

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2  artiklan mukaisesti jokaisen unionin kansalaisen oikeutta löytää unionin tarkoitus 
tulisi kunnioittaa. Näin ollen unionin toiminta on kytkettävä paikallisten arvojen ja rakenteiden ymmärtämiseen. Lyhyesti sanot
tuna unionin lupausta on tarkasteltava silmällä pitäen sen lisäarvoa maille ja kansalaisille.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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Kaikki jäsenvaltiot ovat käyneet läpi kattavan päätöksentekoprosessin ennen unioniin liittymistään. Kyseessä on tunteellinen pro
sessi, johon kuuluu jatkuvat poliittiset keskustelut sekä taloudellisista että eettisistä kysymyksistä ja monissa maissa kansalaiset 
osallistuvat näihin keskeisiin kysymyksiin kansanäänestyksen välityksellä. Jäseneksi liityttyään kukin maa on läpikäynyt eri vai
heita jäsenyydessään. Pilottihankkeen tavoitteena on kuvailla kunkin unionin jäsenvaltion suhdetta unioniin sen selvittämiseksi, 
onko eri jäsenvaltioissa yhteisiä näkemyksiä unionista.

Tämä toteutettaisiin haastattelemalla eri elämänvaiheessa olevia kansalaisia kussakin maassa. Tavoitteena on ymmärtää, miten 
kansalaiset näkevät unionin päivittäisessä elämässään. Nämä näkemykset kerätään raporttiin, jossa selvitetään kunkin maan eri
tyinen suhde unioniin ja saadaan käsitys unionia koskevista erilaisista kansallisista näkemyksistä. Kansallisia profiileja verrataan 
sen selvittämiseksi, onko jäsenvaltioiden ”todellisten ihmisten” keskuudessa yhteisiä unionia koskevia näkemyksiä. Kysymykset, 
joihin halutaan vastaus, ovat seuraavat: Mitä ihmiset pitävät unionin myönteisimpinä aspekteina nyt ja tulevaisuuden kannalta? 
Onko olemassa yhteistä näkemystä unionista, joka nousisi 28 erilaisen näkemyksen yläpuolelle? Jos on, mikä tämä näkemys 
on?

Unionia koskevat näkemykset kartoitetaan johdonmukaisesti käynnissä olevien vastaavien aloitteiden kanssa, joista voidaan mai
nita pilottihanke ”Uusi narratiivi Euroopasta”, ”Kansalaiskeskustelu” ja aloite ”Sielu Euroopalle”.

Näin ollen ehdotetaan, että pilottihanke käynnistetään selvittämällä ja keräämällä näkemyksiä unionista vähintään viidestä jäsen
valtiosta tavoitteena selvittää unionia koskevat mahdolliset yhteiset näkemykset, jotka nousevat kunkin maan ainutlaatuisen suh
teen unioniin yläpuolelle.

Kansalaiskeskustelun tuloksia voitaisiin käyttää pilottihankkeen työn perustana. Toistaiseksi saadut tulokset osoittavat, että kan
salaiset odottavat seuraavaa kolmea kysymystä koskevaa selkeää visiota:

— Paljonko yhtenäisyyttä halutaan/tarvitaan ja mitä aloja yhdentymisen on tarkoitus koskea? 

— Miten unionista saataisiin demokraattisempi ja miten unionin poliitikot saadaan vastuullisiksi tekemistään päätöksistä? 

— Mikä on oikea tasapaino vastuun ja yhteisvastuullisuuden välillä?

Näin ollen määrärahat käytetään lähinnä seuraaviin toimiin:

— kaikista jäsenvaltioista peräisin olevista kansalaisista koostuvien kohderyhmien perustaminen, joiden tehtävänä on laatia 
ehdotuksia siitä, miten unioni voi vastata näihin visioihin, 

— kohderyhmien kokousten tulosten levittäminen ja niistä keskusteleminen perinteisessä ja sosiaalisessa mediassa, 

— tulosten julkaiseminen raportissa, joka toimii seurantatoimena ja lisäpanoksena pilottihankkeeseen ”Uusi narratiivi Euroo
pasta” ja unionin kohdennettuihin viestintätoimiin.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
tonasetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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LUKU  16 03  —  VIESTINTÄTOIMET

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012
%

Maksut
2012/2014Maksusitou

mukset Maksut Maksusitou
mukset Maksut Maksusitou-

mukset Maksut

16 03 VIESTINTÄTOIMET

16 03 01 Unionin kansalaisille tie
dottaminen

16 03 01 01 Multimediatoimet 3 25 540 000 25 526 479 28 400 000 27 675 735 31 694 938,28 27 570 086,11 108,01

16 03 01 02 Tiedotusvälineille suunnattu 
tiedotus 3 5 080 000 4 449 346 5 150 000 3 993 213 4 887 285,79 4 632 574,38 104,12

16 03 01 03 Tiedotustoimipisteet 3 14 230 000 12 178 887 14 800 000 11 959 871 13 801 249,60 12 833 164,05 105,37

16 03 01 04 Komission edustustojen vies
tintä ja kumppanuustoimet 3 10 730 000 12 923 887 19 726 000 18 352 966 20 193 075,09 18 330 992,50 141,84

16 03 01 05 Eurooppalaiset julkiset tilat 5.2 1 246 000 1 246 000 1 300 000 1 300 000 1 424 759,39 1 392 692,81 111,77

Momentti 16 03 01 – 
Välisumma 56 826 000 56 324 599 69 376 000 63 281 785 72 001 308,15 64 759 509,85 114,98

16 03 02 Institutionaalisen 
viestinnän ja tiedon 
analysoinnin järjestäminen

16 03 02 01 Vierailut komissioon 3 3 600 000 3 986 296 4 800 000 3 369 890 3 869 020,92 3 084 047,03 77,37

16 03 02 02 Radiolähetys- ja 
televisiostudioiden käyttö ja 
audiovisuaaliset varusteet 5.2 5 324 000 5 324 000 5 553 000 5 553 000 6 752 999,24 6 748 509,60 126,76

16 03 02 03 Verkkopohjaiset ja kirjalliset 
tiedotus- ja viestintävälineet 3 18 180 000 15 759 479 16 860 000 13 600 647 14 363 990,20 14 686 641,44 93,19

16 03 02 04 Yleiskertomus ja muut 
julkaisut 5.2 2 200 000 2 100 000 2 300 000 2 100 000 2 716 092,31 1 700 855,07 80,99

16 03 02 05 Yleisen mielipiteen seuranta 3 6 300 000 5 815 000 6 600 000 5 831 673 6 162 295,48 6 799 573,58 116,93

Momentti 16 03 02 – 
Välisumma 35 604 000 32 984 775 36 113 000 30 455 210 33 864 398,15 33 019 626,72 100,11

16 03 03 Lainsäädännön tiivistelmät 
verkossa (SCAD+) 5.2 — — — p.m. 0,— 339 994,48 —

16 03 04 Euroopan historian talo 3 800 000 400 000 p.m. p.m. —

16 03 77 Pilottihankkeet ja 
valmistelutoimet

16 03 77 01 Valmistelutoimi – 
Kansainvälisen tutkivan 
journalismin eurooppalaiset 
tutkimusapurahat 5.2 1 500 000 750 000 750 000 375 000 247 200,— 74 160,— 9,89
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Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
Maksut

2012/2014
Maksusitou-

mukset Maksut Maksusitou-
mukset Maksut Maksusitou-

mukset Maksut
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16 03 77 02 Pilottihanke – Eurooppa 
online 5.2 p.m. 700 000 1 000 000 500 000 999 766,50 150 438,14 21,49

16 03 77 03 Valmistelutoimi – EuroG
lobe 3 — — — — 0,— 239 976,— —

16 03 77 04 EuroGlobe-pilottihankkeen 
loppuun saattaminen 3 — — — — 0,— 0,— —

16 03 77 05 Valmistelutoimi – Eurooppa 
online 3 1 000 000 500 000 —

Momentti 16 03 77 – 
Välisumma 2 500 000 1 950 000 1 750 000 875 000 1 246 966,50 464 574,14 23,82

Luku 16 03 – Yhteensä 95 730 000 91 659 374 107 239 000 94 611 995 107 112 672,80 98 583 705,19 107,55

16 03 01  Unionin kansalaisille tiedottaminen

16 03 01 01  Multimediatoimet

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

25 540 000 25 526 479 28 400 000 27 675 735 31 694 938,28 27 570 086,11

Selvitysosa

Entinen momentti 16 02 02

Määräraha on tarkoitettu rahoittamaan yleiset, kansalaisille suunnatut unionia koskevat tiedotustoimet, joilla pyritään tiedotta
maan unionin toimielinten toiminnasta, päätöksenteosta ja yhteisen Euroopan rakentamisen vaiheista. Toimet liittyvät lähinnä 
multimedia-tiedotusmateriaalin (radio, televisio, internet jne.) tuottamisen ja/tai jakelun rahoittamiseen tai yhteisrahoittami
seen, mukaan lukien paikallisista ja valtakunnallisista viestimistä muodostuvat yleiseurooppalaiset verkostot sekä kyseisen toi
mintalinjan kehittämiseen tarvittavat välineet. Määräraha kattaa myös arviointimenot. Uusi määrä olisi käytettävä paikallisista 
ja valtakunnallisista viestimistä (radio, televisio, internet jne.) muodostuvien yleiseurooppalaisten verkostojen hyväksi.

Varainhoitoasetuksen 21  artiklan  3  kohdassa tarkoitettujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan
50 000 euroa.

Komission olisi tätä budjettikohtaa toteuttaessaan otettava asianmukaisesti huomioon toimielinten yhteisen tiedotustyöryhmän 
(IGI) kokousten tulokset.

Oikeusperusta

Komission institutionaalisista oikeuksista johtuvat tehtävät, sellaisina kuin niistä on säädetty unionin yleiseen talousarvioon 
sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 25  päivänä  loka
kuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, 
s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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16 03 01 02  Tiedotusvälineille suunnattu tiedotus

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

5 080 000 4 449 346 5 150 000 3 993 213 4 887 285,79 4 632 574,38

Selvitysosa

Entinen momentti 16 02 03

Määräraha on tarkoitettu rahoittamaan kansalaisille suunnattuun yleiseen viestintään liittyvät, lähinnä tiedotusvälineisiin pai
nottuvat menot. Ajankohtaisten kysymysten valottamiseksi ja niistä raportoimiseksi kehitetään pääasiassa seuraavaa materiaalia:

— tiedotusvälineitä ja muita foorumeja varten tarkoitettu multimedia-tiedotusmateriaali (valokuvat, videot jne.), myös sen 
julkaisu/lähettäminen ja pitkäaikainen säilyttäminen/levittäminen, 

— toimittajille suunnatut seminaarit ja toimittajille annettu tuki.

Määräraha kattaa myös arviointimenot.

Komission olisi tätä budjettikohtaa toteuttaessaan otettava asianmukaisesti huomioon toimielinten yhteisen tiedotustyöryhmän 
(IGI) kokousten tulokset.

Varainhoitoasetuksen 21  artiklan  3  kohdassa tarkoitettujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan
1 000 euroa.

Oikeusperusta

Komission institutionaalisista oikeuksista johtuvat tehtävät, sellaisina kuin niistä on säädetty unionin yleiseen talousarvioon 
sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 25  päivänä  loka
kuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, 
s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

16 03 01 03  Tiedotustoimipisteet

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

14 230 000 12 178 887 14 800 000 11 959 871 13 801 249,60 12 833 164,05

Selvitysosa

Entinen momentti 16 03 01

Määräraha on tarkoitettu kansalaisille suunnatun yleisen viestinnän rahoittamiseen, ja se kattaa seuraavat:

— eri puolilla Eurooppaa sijaitsevien tiedotuspisteiden ja -verkoston (Europe Direct -tiedotuspisteet, Euroopan unionin talle
kirjasto, Team Europe jne.) rahoittaminen. Nämä tiedotuspisteet täydentävät komission edustustojen ja jäsenvaltioissa ole
vien Euroopan parlamentin tiedotustoimistojen tiedotustoimia, 

— tuki, koulutus, koordinointi ja avustus tiedotusverkostolle, 

— tiedotuspisteiden suorittaman tai toimeksiantaman tiedotusmateriaalin ja viestintätuotteiden tuottamisen, varastoinnin ja 
levittämisen rahoittaminen.

Määräraha kattaa myös arviointimenot.

Varainhoitoasetuksen 21  artiklan  3  kohdassa tarkoitettujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan
50 000 euroa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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Oikeusperusta

Komission institutionaalisista oikeuksista johtuvat tehtävät, sellaisina kuin niistä on säädetty unionin yleiseen talousarvioon 
sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 25  päivänä  loka
kuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, 
s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission päätös C(2012) 4158, annettu 21  päivänä  kesäkuuta 2012, ennakoiden viestinnän pääosaston vuoden 2013 työ
ohjelmaa Europe Direct -tiedotuspisteitä Euroopan unionissa ylläpitävien organisaatioiden rahoittamiseen tarkoitettujen avus
tusten osalta.

16 03 01 04  Komission edustustojen viestintä ja kumppanuustoimet

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

10 730 000 12 923 887 19 726 000 18 352 966 20 193 075,09 18 330 992,50

Selvitysosa

Entinen alamomentti 16 03 02 01 ja entinen momentti 16 03 04

Määräraha on tarkoitettu kansalaisille suunnatun yleisen viestinnän rahoittamiseen ja kattamaan hajautettuun viestintään liit
tyvät menot. Paikallisten viestintätoimien tavoitteena on erityisesti tarjota kohdeyleisölle materiaalia, joka on avuksi päivänpolt
tavien uutisten ymmärtämisessä.

Nämä toimet toteutetaan jäsenvaltioissa seuraavasti:

— viestintätoimet, jotka liittyvät vuotuisiin tai monivuotisiin viestintäpainopisteisiin, 

— kansalliset tai kansainväliset kohdistetut viestintätoimet, jotka vastaavat ensisijaisiin viestintätarpeisiin, 

— seminaarit ja konferenssit, 

— eurooppalaisten tapahtumien ja näyttelyjen järjestäminen tai niihin osallistuminen, suhdetoiminta, henkilökohtaisten vie
railujen järjestäminen jne., 

— suoraviestintä kansalaisten kanssa (esimerkiksi kansalaisille suunnatut neuvontapalvelut), 

— suoraviestintä mielipidevaikuttajien kanssa, erityisesti alueellisiin päivälehtiin suunnatut tehostetut toimet, sillä ne ovat tär
keä tiedonlähde lukuisille unionin kansalaisille, 

— suurelle yleisölle tarkoitettujen tietopalvelupisteiden hallinnointi komission edustustoissa.

Viestintätoimia voidaan järjestää yhdessä Euroopan parlamentin ja/tai jäsenvaltioiden kanssa, jotta voidaan saada aikaan yhteis
vaikutusta kunkin kumppanin käyttämien keinojen välille sekä koordinoida näin niiden Euroopan unionia koskevaa tiedotus-
ja viestintätoimintaa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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Määräraha on tarkoitettu kattamaan myös selvityksistä, arvioinneista, asiantuntijoiden kokouksista ja teknisestä ja hallinnolli
sesta asiantuntija-avusta, johon ei liity julkishallinnon tehtäviä ja jonka komissio on ulkoistanut erillisin palvelusopimuksin, 
aiheutuvat menot sekä komission työtä seuraamaan kutsuttujen henkilöiden matka- yms. kulujen korvaamisen.

Varainhoitoasetuksen 21  artiklan  3  kohdassa tarkoitettujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan
55 000 euroa.

Komission olisi tätä budjettikohtaa toteuttaessaan otettava asianmukaisesti huomioon toimielinten yhteisen tiedotustyöryhmän 
(IGI) kokousten tulokset.

Oikeusperusta

Komission institutionaalisista oikeuksista johtuvat tehtävät, sellaisina kuin niistä on säädetty unionin yleiseen talousarvioon 
sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 25  päivänä  loka
kuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, 
s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

16 03 01 05  Eurooppalaiset julkiset tilat

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

1 246 000 1 246 000 1 300 000 1 300 000 1 424 759,39 1 392 692,81

Selvitysosa

Entinen alamomentti 16 03 02 02

Määräraha on tarkoitettu kansalaisille suunnatun yleisen viestinnän rahoittamiseen ja kattamaan eurooppalaisten julkisten tilo
jen (EPS) avaaminen ja hallinnointi Eurooppa-taloissa, joissa ne virallisesti toimivat. Komissio vastaa eurooppalaisten julkisten 
tilojen logistisista järjestelyistä kummankin toimielimen (Euroopan parlamentin ja komission) eduksi, mukaan luettuina toimin
takustannukset ja alihankintapalvelujen järjestäminen. Näiden kahden toimielimen on yhdessä hoidettava eurooppalaisia julki
sia tiloja niiden hallinnointia ja toimintaa koskevan arviointikertomuksen ja tulevan vuoden työohjelman perusteella. Kyseiset 
asiakirjat, jotka nämä kaksi toimielintä yhdessä laativat ja joiden perusteella seuraavan vuoden määrärahat kohdennetaan, on 
esitettävä budjettivallan käyttäjälle ajoissa, jotta ne voidaan ottaa huomioon talousarviomenettelyssä.

Oikeusperusta

Komission institutionaalisista oikeuksista johtuvat tehtävät, sellaisina kuin niistä on säädetty unionin yleiseen talousarvioon 
sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 25  päivänä  loka
kuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, 
s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle, 
annettu 3 päivänä lokakuuta 2007, kumppanuuteen perustuvasta EU-viestinnästä (KOM(2007) 568 lopullinen).

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission julistus ”Kumppanuuteen perustuva EU-viestintä”, annettu 22  päivänä  loka
kuuta 2008 (EUVL C 13, 20.1.2009, s. 3).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:013:0003:0003:FI:PDF
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16 03 02  Institutionaalisen viestinnän ja tiedon analysoinnin järjestäminen

16 03 02 01  Vierailut komissioon

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

3 600 000 3 986 296 4 800 000 3 369 890 3 869 020,92 3 084 047,03

Selvitysosa

Entinen alamomentti 16 01 04 02 ja entinen momentti 16 05 02

Määräraha on tarkoitettu kattamaan komissioon suuntautuvien vierailukäyntien järjestelykulut, näihin vierailuihin liittyvät hal
lintomenot mukaan luettuina.

Oikeusperusta

Komission institutionaalisista oikeuksista johtuvat tehtävät, sellaisina kuin niistä on säädetty unionin yleiseen talousarvioon 
sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 25  päivänä  loka
kuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, 
s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

16 03 02 02  Radiolähetys- ja televisiostudioiden käyttö ja audiovisuaaliset varusteet

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

5 324 000 5 324 000 5 553 000 5 553 000 6 752 999,24 6 748 509,60

Selvitysosa

Entinen momentti 16 02 04

Määräraha on tarkoitettu kattamaan komission studioista ja muista audiovisuaalisista tiloista aiheutuvat kulut: sekä henkilös
tömenot että menot, jotka aiheutuvat tarvittavien varusteiden ja tarvikkeiden hankinnasta, vuokraamisesta, kunnossapidosta ja 
korjaamisesta.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan myös satelliitin vuokraamisesta aiheutuvat kulut; satelliitti mahdollistaa unionin toimintaa 
koskevan informaation välittämisen eri televisiokanaville. Määrärahojen hallinnoinnissa on noudatettava toimielinten välisen 
yhteistyön periaatteita, jotta voidaan varmistaa kaiken unionia koskevan tiedon lähettäminen.

Alamomentilta ei rahoiteta yhdenkään edunsaajan hallintomenoja.

Oikeusperusta

Komission institutionaalisista oikeuksista johtuvat tehtävät, sellaisina kuin niistä on säädetty unionin yleiseen talousarvioon 
sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 25  päivänä  loka
kuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, 
s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle, 
annettu 3 päivänä lokakuuta 2007, kumppanuuteen perustuvasta EU-viestinnästä (KOM(2007) 568 lopullinen).

Komissiolle 24  päivänä  huhtikuuta 2008 esitetty tiedonanto, joka koskee audiovisuaalista EU-viestintää (”Communicating 
Europe through audiovisual media”, SEC(2008)0506).

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission julistus ”Kumppanuuteen perustuva EU-viestintä”, annettu 22  päivänä  loka
kuuta 2008 (EUVL C 13, 20.1.2009, s. 3).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:013:0003:0003:FI:PDF
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16 03 02 03  Verkkopohjaiset ja kirjalliset tiedotus- ja viestintävälineet

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

18 180 000 15 759 479 16 860 000 13 600 647 14 363 990,20 14 686 641,44

Selvitysosa

Entinen alamomentti 16 04 02 01

Määräraha on tarkoitettu kattamaan unionia koskevan verkossa tapahtuvan multimediaviestinnän ja kirjallisen tiedotuksen ja 
viestinnän välineet, joilla pyritään tiedottamaan kaikille kansalaisille yleisesti unionin toimielinten toiminnasta, päätöksenteosta 
ja yhteisen Euroopan rakentamisen vaiheista. Verkkotiedotus- ja -viestintävälineillä voidaan myös kerätä kansalaisilta kysymyk
siä tai kommentteja eurooppalaisista aiheista. Kyse on julkisen palvelun tehtävästä. Tiedotus kattaa kaikki unionin toimielimet. 
Näiden välineiden on oltava vammaisten käytettävissä verkon sisällön saavutettavuutta koskevan aloitteen (Web Accessibility 
Initiative, WAI) mukaisesti.

Kyseeseen tulevat välineet ovat lähinnä

— Europa-sivusto, jonka on oltava tärkein yhteyspiste olemassa oleviin tietolähteisiin ja verkkosivustoihin, jotka sisältävät 
unionin kansalaisten mahdollisesti jokapäiväisessä elämässään tarvitsemia hallinnollisia tietoja, ja jonka rakennetta ja help
pokäyttöisyyttä on sen vuoksi parannettava, 

— täydentävät verkossa toimivat kanavat, kuten sosiaalinen media, blogit ja muu Web 2.0 -teknologia, 

— yhteyspalvelu Europe Direct, jonka puhelinnumero on 00800 6 7 8 9 10 11, 

— jäsenvaltioissa sijaitsevien komission edustustojen internetsivustot ja multimedia- ja kirjalliset tuotteet, 

— verkossa olevat lehdistötiedotteet, puheet, muistiot jne. (RAPID).

Määräraha on myös tarkoitettu

— rahoittamaan toimet, joilla Europa-sivuston rakennetta muutetaan entistä johdonmukaisemmaksi, ja ammattimaistamaan 
muiden verkossa toimivien kanavien, kuten sosiaalisen median, blogien ja Web 2.0:n, käyttöä. Tähän sisältyy kaikentyyp
pinen koulutustoiminta eri sidosryhmille, 

— tukemaan parhaiden käytäntöjen vaihtoa, tietämyksen siirtoa ja ammattimaistamista rahoittamalla digitaalisen viestinnän 
asiantuntijoiden ja alan toimijoiden vierailuja, 

— kattamaan tiedotuskampanjat, joilla helpotetaan pääsyä näihin tietolähteisiin, erityisesti unionin asioiden alalla yleisen 
monikielisen tietopalvelun eli Europe Direct -yhteyspalvelun toiminnan osalta, 

— kattamaan unionin toimintaa koskevat painetut julkaisut, jotka on tarkoitettu eri kohdeyleisöille ja toimitetaan usein hajau
tetun lähiverkon kautta. Kyseessä ovat lähinnä

— edustustojen julkaisut (tiedotteet ja kausijulkaisut): kukin edustusto laatii yhden tai useamman julkaisun, jotka levite
tään kerrannaisvaikuttajien kautta ja joissa käsitellään eri aihealueita (yhteiskunnallisia, taloudellisia ja poliittisia), 

— Euroopan unionia koskevan perustiedon levittäminen (myös hajautetun lähiverkon kautta) suurelle yleisölle (kaikilla 
unionin virallisilla kielillä) päätoimipaikan koordinoimana ja julkaisujen myynninedistäminen.
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Julkaisukuluihin sisältyy muun muassa tällaisten julkaisujen valmistelu ja laatiminen (mukaan lukien tekijänoikeusmaksut), kir
joituspalkkiot, tietopalvelujen käyttö, asiakirjojen monistaminen, tietokantojen hankkiminen ja hallinnointi, julkaisujen laati
minen, kääntäminen, tarkastus (mukaan lukien tekstien yhdenmukaisuuden tarkastus), painatus, esittäminen internetissä tai 
muussa sähköisessä muodossa, jakelu, varastointi, levittäminen ja mainostaminen.

Komission olisi tätä budjettikohtaa toteuttaessaan otettava asianmukaisesti huomioon toimielinten yhteisen tiedotustyöryhmän 
(IGI) kokousten tulokset.

Oikeusperusta

Komission institutionaalisista oikeuksista johtuvat tehtävät, sellaisina kuin niistä on säädetty unionin yleiseen talousarvioon 
sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 25  päivänä  loka
kuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, 
s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

16 03 02 04  Yleiskertomus ja muut julkaisut

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

2 200 000 2 100 000 2 300 000 2 100 000 2 716 092,31 1 700 855,07

Selvitysosa

Entinen momentti 16 04 04

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten eri julkaisujen kustantamiseen liittyvät menot, jotka käsittelevät merkittäviä ja 
ajankohtaisia komission toimia ja unionin hankkeita ja toimenpiteitä, sekä perussopimuksissa määrätyt julkaisut sekä muut toi
mielinten julkaisut tai viitejulkaisut, kuten yleiskertomus. Nämä julkaisut on osoitettu eri ryhmille, kuten oppilaitoksille, mieli
pidevaikuttajille tai suurelle yleisölle.

Julkaisukuluihin sisältyy muun muassa tällaisten julkaisujen valmistelu ja laatiminen (mukaan lukien tekijäsopimukset), kirjoi
tuspalkkiot, tietopalvelujen käyttö, asiakirjojen monistaminen, tietokantojen hankkiminen ja hallinnointi, julkaisujen laatimi
nen, kääntäminen, tarkastus (mukaan lukien tekstien yhdenmukaisuuden tarkastus), painatus, esittäminen internetissä tai muussa 
sähköisessä muodossa, jakelu, varastointi, levittäminen ja mainostaminen, mukaan lukien julkaisut, jotka ovat vammaisten kan
salaisten käytettävissä olevassa muodossa.

Varainhoitoasetuksen 21  artiklan  3  kohdassa tarkoitettujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan
4 000 euroa.

Oikeusperusta

Komission institutionaalisista oikeuksista johtuvat tehtävät, sellaisina kuin niistä on säädetty unionin yleiseen talousarvioon 
sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 25  päivänä  loka
kuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, 
s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus ja erityisesti sen 249 artiklan 2 kohta.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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16 03 02 05  Yleisen mielipiteen seuranta

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

6 300 000 5 815 000 6 600 000 5 831 673 6 162 295,48 6 799 573,58

Selvitysosa

Entinen momentti 16 04 01

Määräraha on tarkoitettu kattamaan yleisen mielipiteen analysointi pääasiassa mielipidemittausten perusteella (esimerkiksi Euro
barometri, Flash, puhelinhaastattelut, erityisryhmien haastattelut erityisaiheista, alueellisella, kansallisella tai Euroopan tasolla teh
tävät mittaukset, kvalitatiiviset tutkimukset) sekä niiden laadunvalvonta.

Se kattaa myös tiedotusvälineiden seurannan laatuanalyysit ja arviointimenot.

Komission olisi tätä budjettikohtaa toteuttaessaan otettava asianmukaisesti huomioon toimielinten yhteisen tiedotustyöryhmän 
(IGI) kokousten tulokset.

Varainhoitoasetuksen 21  artiklan  3  kohdassa tarkoitettujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan
1 000 euroa.

Oikeusperusta

Komission institutionaalisista oikeuksista johtuvat tehtävät, sellaisina kuin niistä on säädetty unionin yleiseen talousarvioon 
sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 25  päivänä  loka
kuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, 
s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

16 03 03  Lainsäädännön tiivistelmät verkossa (SCAD+)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— — — p.m. 0,— 339 994,48

Selvitysosa

Entinen alamomentti 16 04 02 02

Määräraha oli tarkoitettu kattamaan edellisiltä vuosilta olevat maksut, jotka liittyvät verkossa julkaistavien unionin lainsäädän
nön tiivistelmien tuottamiseen (SCAD+).

Toimi on saatettu loppuun vuonna 2012.

Oikeusperusta

Komission institutionaalisista oikeuksista johtuvat tehtävät, sellaisina kuin niistä on säädetty unionin yleiseen talousarvioon 
sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 25  päivänä  loka
kuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, 
s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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Viiteasiakirjat-säädökset

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle, 
annettu 3 päivänä lokakuuta 2007, kumppanuuteen perustuvasta EU-viestinnästä (KOM(2007) 568 lopullinen).

Komissiolle 21 päivänä joulukuuta 2007 esitetty tiedonanto, joka koskee internetin kautta tapahtuvaa EU-viestintää (”Commu
nicating about Europe via the Internet – Engaging the citizens”, SEC(2007) 1742).

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission julistus ”Kumppanuuteen perustuva EU-viestintä”, annettu 22  päivänä  loka
kuuta 2008 (EUVL C 13, 20.1.2009, s. 3).

16 03 04  Euroopan historian talo

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

800 000 400 000 p.m. p.m.

Selvitysosa

Entinen momentti 15 04 70

Määräraha on tarkoitettu Euroopan historian talon toimintamenoihin – tämä moderni näyttely- ja tietopalvelukeskus lisää tie
toisuutta Euroopan historiasta, herättää kiinnostusta sitä kohtaan ja luo mahdollisuuksia pohtia siihen liittyviä kysymyksiä.

Oikeusperusta

Komission institutionaalisista oikeuksista johtuvat tehtävät, sellaisina kuin niistä on säädetty unionin yleiseen talousarvioon 
sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 25  päivänä  loka
kuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, 
s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

Viiteasiakirjat-säädökset

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 167 artikla.

16 03 77  Pilottihankkeet ja valmistelutoimet

16 03 77 01  Valmistelutoimi – Kansainvälisen tutkivan journalismin eurooppalaiset tutkimusapurahat

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

1 500 000 750 000 750 000 375 000 247 200,— 74 160,—

Selvitysosa

Entinen momentti 16 02 06

Tämän journalistien eurooppalaisia tutkimusapurahoja koskevan valmistelutoimen tarkoituksena on helpottaa ja kehittää vaka
vasti otettavaa rajatylittävää journalistista tutkimusta unionin tasolla. Kilpailuun perustuvien ehdotuspyyntöjen avulla valitaan 
yhteisiä tutkimushankkeita, joihin osallistuu journalisteja vähintään kahdesta jäsenvaltiosta, ja valitaan aihe, jolla on rajatylit
tävä tai eurooppalainen ulottuvuus ja jota sitten käsitellään kansallisesta, alueellisesta tai paikallisesta näkökulmasta. Tutkivan 
journalismin tulokset julkaistaan vähintään kussakin asiaan liittyvässä jäsenvaltiossa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:013:0003:0003:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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Tätä varten on käynnistetty toteutettavuustutkimus, jolla etsitään uusia tapoja hankkeen alulle panemiseen. Tutkimuksessa tar
kasteltiin tapoja, joilla unionissa voidaan rahoittaa riippumatonta kriittistä journalismia, samalla kun varmistetaan toimituksel
linen riippumattomuus.

Tutkimuksen päätelmiä käytetään uuden tarjouskilpailun käynnistämiseksi, kuten edellä on esitetty. Uusi määrä käytetään 
avustuksiin.

Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

16 03 77 02  Pilottihanke – Eurooppa online

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 700 000 1 000 000 500 000 999 766,50 150 438,14

Selvitysosa

Entinen momentti 16 02 07

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

16 03 77 03  Valmistelutoimi – EuroGlobe

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— — — — 0,— 239 976,—

Selvitysosa

Entinen alamomentti 16 03 05 01

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta valmistelutoimen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF


KOMISSIO
OSASTO 16 — VIESTINTÄ

LUKU 16 03 — VIESTINTÄTOIMET (jatkoa)

16 03 77 (jatkoa)

20.2.2014 FI Euroopan unionin virallinen lehti II/717

16 03 77 04  EuroGlobe-pilottihankkeen loppuun saattaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— — — — 0,— 0,—

Selvitysosa

Entinen alamomentti 16 03 05 02

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

16 03 77 05  Valmistelutoimi – Eurooppa online

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

1 000 000 500 000

Selvitysosa

Sosiaalinen media ja internet ovat muuttaneet huomattavasti ihmisten välistä viestintää ja mahdollisuuksia saada tietoa. Unio
nin toimielinten olisi hyödynnettävä näitä uraauurtavia välineitä paremmin ja ne voivat käyttää sosiaalisen median verkostoja ja 
verkkosivuja aikaisempaa innovatiivisemmin. Unionin toimielimillä ei ole näiden välineiden käyttöä koskevaa yhteistä viestin
täpolitiikkaa ja välineitä käytetään edelleen liian usein pelkästään viestien välittämiseen, vaikka ne tarjoavat mahdollisuuden kes
kusteluun poliitikkojen ja niiden ihmisten välillä, joita he edustavat. Toisin kuin muita viestintävälineitä (televisio, radio, 
sanomalehdet), internetiä (ja etenkin sosiaalista mediaa) olisi käytettävä siten, että kansalaiset voisivat toimia vuorovaikutuk
sessa esimerkiksi tarjoamalla ideoita poliittisille päättäjille tai aloittamalla keskusteluja poliittisista ehdotuksista ja hankkeista.

Unionin on viestintästrategiassaan mukauduttava verkkotodellisuuteen ja mahdollistettava se, että unionin kansalaiset voivat toi
mia vuorovaikutteisesti ja osallistua toimintaan. Unionin viestintä tapahtuu tällä hetkellä valitettavasti vielä kovin usein ylhäältä 
alas ilman vuorovaikutusta eikä sitä ole sovitettu yhteen uuden median mahdollisuuksien kanssa. Vaikka sosiaalisten verkosto
jen käyttöaste Euroopassa on noin 90  prosenttia (internetin käyttäjien keskuudessa), unionin viestintästrategiassa ei ole vielä 
otettu huomioon sosiaalisia verkostoja, internetiä ja mobiilipalveluja, joilla voitaisiin parantaa ihmisten mahdollisuuksia saada 
tietoja unionin politiikasta ja ottaa Euroopan kansalaiset mukaan. Jotkut parlamentin ja komission jäsenet saattavat käyttää sosi
aalisia verkostoja hyvinkin aktiivisesti, mutta unionin tärkeimmät toimielimet voivat vielä tehdä paljon avautuakseen kansalai
sille paremmin ja helpottaakseen tiedon saamista, hakemista ja jakamista.

”Eurooppa online” -pilottihanke on toiminut menestyksekkäästi vuodesta 2012 lähtien ja se on saanut myönteistä palautetta 
sekä toimielimiltä että hanketta täytäntöönpanevilta kansallisilta toimistoilta.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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Pilottihankkeella pyrittiin parantamaan tapaa, jolla unionin toimielimet hyödyntävät näitä uusia välineitä, ja toimet keskittyivät 
jäsenvaltioiden paikallistoimistoihin. Sillä käynnistettiin sosiaalisen median yhteisöjen hallinnointi Euroopan parlamentin tie
dotustoimistoissa ja komission edustustoissa, jotta parannettaisiin kansalaisille verkossa annettavaa tietoa ja helpotettaisiin unio
nia koskevan tiedon saantia. Tärkeä tavoite oli lisätä toimistojen valmiuksia tehostaa toimintaansa sosiaalisessa mediassa. Tätä 
varten henkilöstön osaamispohjaa laajennettiin koulutuksen ja yhteisöjohtajaksi nimettyjen henkilöiden antaman ohjauksen 
avulla.

Pilottihankkeella on helpotettu unionin toimielinten viestintäpolitiikan kuilun kaventamista paikallisia kieliä käyttävien sosiaa
listen verkostojen ja paikallisten foorumien välityksellä osallistuneiden toimistojen tehostetun ja aikaisempaa koordinoidum
man toiminnan ansiosta. Houkuttelevassa muodossa esitettävä unioniin liittyvä aineisto, joka on relevantti kansallisen yhteisön 
kannalta ja optimoitu sosiaalista jakamista silmällä pitäen, on johtanut vuorovaikutuksen lisääntymiseen. Tämä edistää unionin 
ja sen kansalaisten välistä vuoropuhelua mutta myös kansalaisten keskinäistä vuoropuhelua.

Toimielinten toimien kattavuus ja vaikuttavuus on lisääntynyt sen ansiosta, että viestintä on kohdistettu entistä paremmin ja 
mielipidevaikuttajien ja paikallisten toimijoiden kanssa on luotu kumppanuuksia, ruohonjuuritason ja kansalaisyhteiskunnan 
järjestöt mukaan lukien. Tämän ansiosta Eurooppaa koskevista aiheista käytävää keskustelua voidaan laajentaa kattamaan aikai
sempaa suurempi yleisö ja eurooppalaista julkista foorumia voidaan laajentaa.

Kun toimielimet ovat aikaisempaa paremmin tietoisia sosiaalisessa mediassa käytävistä keskusteluista, ne parantavat myös kyky
ään kuunnella ja ottaa huomioon näissä verkostoissa järjestäytyviä kansalaisia huolestuttavat aiheet. ”Eurooppa online” -toimen 
tavoitteena on helpottaa vuorovaikutusta ja tiedonsaantia eikä antaa lausuntoja unionia koskevista asioista ylhäältä alas 
-lähestymistavalla, mitä saatettaisiin pitää propagandana.

”Eurooppa online” -valmistelutoimen määrärahoilla on tarkoitus vakiinnuttaa myönteinen toiminta, joka käynnistettiin pilotti
hankkeen alaisuudessa, jotta osaamispohjan laajennus saadaan päätökseen ja edesautetaan tarvittavia organisatorisia lisämuu
toksia. Tavoitteena on, että Euroopan parlamentin tiedotustoimistoilla ja komission edustustoilla on riittävä asiantuntemus 
hyödyntää täysipainoisesti sosiaalista mediaa kansalaisten kanssa käytävään vuorovaikutukseen.

Valmistelutoimen täytäntöönpanoon olisi osallistuttava ihmisiä unionin toimielimistä sekä ulkopuolisia asiantuntijoita ja kan
salaisyhteiskunnan ja ruohonjuuritason järjestöjä, aivan kuten pilottihankkeen täytäntöönpanon yhteydessä. Hankkeen toteu
tuksen olisi perustuttava siihen osallistuvien unionin toimielinten yhteisesti sopimiin työmenetelmiin.

Sosiaalisten verkostojen nousu on saanut aikaan sen, että yrityksiin on luotu ns. yhteisöjohtajan toimi. Yhteisöjohtajat toimivat 
yrityksen ja asiakkaiden yhtymäkohtana ja jakavat myönteistä tietoa yrityksestä sosiaalisille verkostoille ominaisella kielellä, hal
linnoivat virtuaaliyhteisöjä sekä ymmärtävät niiden tarpeita ja vastaavat niihin 
(http://www.colpis.cat/files/documents/388_material.pdf). Valmistelutoimen aikana ”Eurooppa online” -pilottihankkeen yhtey
dessä luodut yhteisöjohtajat voisivat jatkaa unionia koskevan tiedon saannin parantamista ja edustaa unionin eri toimielimiä 
sekä antaa riippumatonta tietoa unionista ja sen toiminnasta.

”Eurooppa online” -valmistelutoimessa olisi yhdistettävä osittain nykyiset ohjelmat, kuten EU direct, Euronews, erilaiset internet-
foorumit, viestintästrategiat ja unionia koskevan tiedon arkistot. Lisäksi valmistelutoimi voisi jatkaa ”Eurooppa online” 
-pilottihankkeen yhteydessä aloitettua työtä.

Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston ase
tuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 25  päivänä  lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
tonasetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF


KOMISSIO
OSASTO 16 — VIESTINTÄ

20.2.2014 FI Euroopan unionin virallinen lehti II/719

TOIMINNOT ILMAN BUDJETTIKOHTAA

— HALLINNOLLINEN TUKI VIESTINNÄN PÄÄOSASTOLLE 

— TOIMINTASTRATEGIA JA KOORDINOINTI VIESTINNÄN PÄÄOSASTOLLE





KOMISSIO

20.2.2014 FI Euroopan unionin virallinen lehti II/721

OSASTO 17

TERVEYS- JA KULUTTAJA-ASIAT





KOMISSIO
OSASTO 17 — TERVEYS- JA KULUTTAJA-ASIAT

OSASTO 17

TERVEYS- JA KULUTTAJA-ASIAT

20.2.2014 FI Euroopan unionin virallinen lehti II/723

Yhteenveto määrärahoista (2014 ja 2013) sekä toteutuksesta (2012)

Osasto
Luku Nimike

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitou-
mukset Maksut Maksusitou-

mukset Maksut Maksusitou-
mukset Maksut

17 01 TERVEYS- JA KULUTTAJA-
ASIOIDEN TOIMINTALOHKON 
HALLINTOMENOT 113 660 222 113 660 222 115 811 124 115 811 124 117 174 811,91 117 174 811,91

17 02 KULUTTAJAPOLITIIKKA 21 762 000 19 271 000 20 700 000 19 129 963 21 772 252,16 18 975 425,03

17 03 KANSANTERVEYS 230 494 000 216 871 500 225 583 000 218 839 051 233 060 932,10 232 187 998,91

17 04 ELINTARVIKKEIDEN JA REHUJEN 
TURVALLISUUS, ELÄINTEN TER
VEYS JA HYVINVOINTI SEKÄ 
KASVIEN TERVEYS 252 250 000 216 997 000 272 276 000 245 206 536 266 935 723,30 266 643 494,24

Osasto 17 – Yhteensä 618 166 222 566 799 722 634 370 124 598 986 674 638 943 719,47 634 981 730,09
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LUKU  17 01  —  TERVEYS- JA KULUTTAJA-ASIOIDEN TOIMINTALOHKON HALLINTOMENOT

Momenttien 1, 2, 3 ja 5 yksityiskohtaiset tiedot esitetään luvussa XX 01

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
2012/2014

17 01 TERVEYS- JA KULUTTAJA-
ASIOIDEN TOIMINTALOHKON 
HALLINTOMENOT

17 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaisiin 
toimihenkilöihin liittyvät menot 
terveys- ja kuluttaja-asioiden 
toimintalohkossa 5.2 76 640 919 77 696 456 77 820 385,55 101,54

17 01 02 Ulkopuolinen henkilöstö ja muut 
hallintomenot terveys- ja 
kuluttaja-asioiden toimintaloh
kossa

17 01 02 01 Ulkopuolinen henkilöstö 5.2 7 385 079 7 542 595 8 175 517,10 110,70

17 01 02 11 Muut hallintomenot 5.2 8 938 344 9 785 151 9 073 550,12 101,51

Momentti 17 01 02 – Välisumma 16 323 423 17 327 746 17 249 067,22 105,67

17 01 03 Tieto- ja 
viestintätekniikkalaitteiden ja 
-palvelujen menot, rakennukset 
ja niihin liittyvät menot terveys-
ja kuluttaja-asioiden 
toimintalohkossa

17 01 03 01 Tieto- ja 
viestintätekniikkalaitteiden ja 
-palvelujen menot terveys- ja 
kuluttaja-asioiden 
toimintalohkossa / 
päätoimipaikka 5.2 4 960 880 4 916 922 5 708 920,56 115,08

17 01 03 03 Rakennukset ja niihin liittyvät 
menot terveys- ja 
kuluttaja-asioiden 
toimintalohkossa / Grange 5.2 4 565 000 4 700 000 5 268 184,89 115,40

Momentti 17 01 03 – Välisumma 9 525 880 9 616 922 10 977 105,45 115,23

17 01 04 Terveys- ja kuluttaja-asioiden 
toimintalohkoon kuuluvien 
toimenpiteiden ja ohjelmien 
tukimenot

17 01 04 01 Kuluttajaohjelman tukimenot 3 1 100 000 1 100 000 974 563,40 88,60

17 01 04 02 Kansanterveys kasvun tukena 
-ohjelman tukimenot 3 1 500 000 1 500 000 1 456 521,82 97,10
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Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
2012/2014
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17 01 04 03 Elintarvike- ja rehuturvallisuuteen, 
eläinten terveyteen, eläinten 
hyvinvointiin ja kasvien tervey
teen liittyvät tukimenot 3 1 500 000 1 500 000 1 473 768,47 98,25

Momentti 17 01 04 – Välisumma 4 100 000 4 100 000 3 904 853,69 95,24

17 01 06 Toimeenpanovirastot

17 01 06 01 Kuluttaja-, terveys- ja 
elintarvikeasioiden 
toimeenpanovirasto – 
Rahoitusosuus 
kuluttajaohjelmasta 3 1 691 000 1 691 000 1 734 904,— 102,60

17 01 06 02 Kuluttaja-, terveys- ja 
elintarvikeasioiden 
toimeenpanovirasto – 
Rahoitusosuus Kansanterveys 
kasvun tukena -ohjelmasta 3 4 209 000 4 209 000 4 318 496,— 102,60

17 01 06 03 Kuluttaja-, terveys- ja 
elintarvikeasioiden 
toimeenpanovirasto – Elintarvike-
ja rehuturvallisuuteen, eläinten 
terveyteen, eläinten hyvinvointiin 
ja kasvien terveyteen liittyvä 
rahoitusosuus 3 1 170 000 1 170 000 1 170 000,— 100,—

Momentti 17 01 06 – Välisumma 7 070 000 7 070 000 7 223 400,— 102,17

Luku 17 01 – Yhteensä 113 660 222 115 811 124 117 174 811,91 103,09

17 01 01  Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot terveys- ja kuluttaja-asioiden toimintalohkossa

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

76 640 919 77 696 456 77 820 385,55

17 01 02  Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot terveys- ja kuluttaja-asioiden toimintalohkossa

17 01 02 01  Ulkopuolinen henkilöstö

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

7 385 079 7 542 595 8 175 517,10

17 01 02 11  Muut hallintomenot

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

8 938 344 9 785 151 9 073 550,12
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17 01 03  Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot, rakennukset ja niihin liittyvät menot terveys- ja kuluttaja-
asioiden toimintalohkossa

17 01 03 01  Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot terveys- ja kuluttaja-asioiden toimintalohkossa / päätoimipaikka

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

4 960 880 4 916 922 5 708 920,56

17 01 03 03  Rakennukset ja niihin liittyvät menot terveys- ja kuluttaja-asioiden toimintalohkossa / Grange

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

4 565 000 4 700 000 5 268 184,89

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat unionin alueella aiheutuneet menot:

— rakennusten tai niiden osien sekä konferenssisalien, varastotilojen, autotallien ja pysäköintitilojen vuokrat ja pitkäaikaisista 
vuokrasopimuksista maksettavat korvaukset sekä kunnalliset maksut, 

— rakennusten osto- tai ostovuokrauskulut, 

— rakennusten rakennuttaminen, 

— toimielinten hallinnassa olevien rakennusten tai rakennusten osien vakuutusmaksut, 

— vesi-, kaasu- ja sähkö- sekä lämmityskustannukset, 

— voimassa olevien sopimusten perusteella lasketut tilojen, hissien, keskuslämmityksen, ilmastointilaitteiden jne. kunnossa
pitokustannukset; kulut, jotka johtuvat tietyistä säännöllisesti suoritettavista siivoustöistä ja kunnossapitotarvikkeiden, 
puhdistus- ja valkaisuaineiden, kuivapesuaineiden jne. hankkimisesta; maalaustöistä, korjauksista ja siivous- ja kunnossa
pitotilojen varustamisesta johtuvat kulut (ennen kuin komissio tekee tai uusii yli 300 000 euron hintaisia sopimuksia, se 
pyrkii järkeistämään kulujaan tiedustelemalla muilta toimielimiltä, millaisia ehtoja nämä ovat saavuttaneet vastaavien sopi
musten osalta (hinnat, valuutta, indeksointi, kesto, muut lausekkeet)), 

— jätteiden lajitteluun, varastointiin ja poistoon liittyvät menot, 

— kunnostustyöt, esimerkiksi tilojen muuttaminen jakamalla toimistot väliseinillä, tekniset ja muut erityiset lukko-, sähkö-, 
saniteetti-, maalaus-, lattianpäällyste- yms. muutostyöt sekä rakennusten kaapeliverkkojen muutostyöt ja näihin kunnos
tustöihin liittyvistä tarvikkeista aiheutuvat menot, 

— henkilöiden ja kiinteistöjen turvallisuuden valvonnasta aiheutuvat menot fyysisen ja materiaalisen turvallisuuden osalta, 
etenkin rakennusten valvontasopimukset, turvallisuuslaitteiden huoltoa ja parannusta koskevat sopimukset ja tarvikkeiden 
hankinta, 

— työntekijöiden työturvallisuudesta ja työhygieniasta aiheutuvat kulut, etenkin palontorjuntakaluston osto-, vuokraus- ja 
kunnossapitokulut, palontorjuntaan vapaaehtoisina osallistuvien virkamiesten varusteiden uusimisen ja lakisääteisten tar
kastusten kulut, 

— ennen rakennuksen hankkimista tai vuokraamista tai rakennuttamista tehdyistä oikeudellisista tai rahoitusarvioista tai tek
nisistä arvioista aiheutuvat kulut, 

— muut rakennuksiin liittyvät menot, erityisesti usean vuokralaisen rakennusten isännöintikulut, tilojen tarkastukseen liitty
vät kulut, yleishyödyllisistä palveluista maksettavat korvaukset (katumaksut, jätteidenkuljetusmaksut jne.), 

— mittaviin korjaus-, kunnostus- tai uudistustöihin liittyvä tekninen apu,
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— tarvikkeiden ja laitteistojen, erityisesti seuraavien laitteistojen ostot, vuokraus, leasingvuokraus, kunnossapito, korjaus, asen
taminen ja uusiminen:

— julkaisujen ja asiakirjojen (sekä paperilla että sähköisesti tapahtuvassa) tuotannossa, kopioinnissa ja arkistoinnissa tar
vittavat laitteet (mukaan luettuna kopiokoneet), 

— audiovisuaaliset, kirjasto- ja tulkkauslaitteet (kopit, kuulokkeet, simultaanitulkkauksen kuuntelupöydät jne.), 

— ruokaloiden ja henkilöstöravintoloiden laitteet, 

— erilaiset rakennusten kunnossapidossa tarvittavat välineet, 

— vammaisten virkamiesten tarvitsemat laitteet, 

— laitteisiin liittyvät tutkimukset, asiakirjat ja koulutus, 

— irtaimen omaisuuden hankinta, vuokraaminen, kunnossapito ja korjaaminen, erityisesti

— toimisto- ja erityiskalusteiden, mm. ergonomisten kalusteiden, arkistohyllyjen yms. hankinta, 

— vanhojen ja käytöstä poistettavien kalusteiden korvaaminen, 

— kirjastojen erityistarvikkeet (kortistolaatikot, hyllyt, laatikostot luettelokortteja varten jne.), 

— henkilöstöravintoloiden ja -ruokaloiden erityistarvikkeet, 

— irtaimen omaisuuden vuokraus, 

— irtaimen omaisuuden kunnossapito ja korjaaminen (ennen kuin toimielin tekee tai uusii yli 300 000 euron hintaisia 
sopimuksia, se pyrkii järkeistämään kulujaan tiedustelemalla muilta toimielimiltä, millaisia ehtoja nämä ovat saavut
taneet vastaavien sopimusten osalta (hinnat, valuutta, indeksointi, kesto, muut lausekkeet)), 

— kuljetuskaluston hankinta, vuokraaminen, kunnossapito ja korjaaminen, erityisesti

— uuden kuljetuskaluston hankinta, mukaan luettuna kaikki asiaan liittyvät kustannukset, 

— niiden kulkuneuvojen uusiminen, joiden osalta uusimisen perusteeksi määritelty kilometrimäärä täyttyy varainhoito
vuoden aikana, 

— autojen lyhyt- ja pitkäaikaisen vuokrauksen kulut, kun tarve ylittää toimielimen omien ajoneuvojen määrän, 

— virka-autojen huolto-, korjaus- ja vakuutuskulut (mm. polttoaineen, voiteluaineiden, ulko- ja sisärenkaiden, erilaisten 
tarvikkeiden, varaosien ja työkalujen hankinta), mukaan luettuna auton vuotuinen kansallinen katsastustesti, 

— erilaiset vakuutukset (vastuu-, varkausvakuutus) ja kansalliset verot, jos sellaisia on maksettava, sekä vakuutusmaksut, 

— työvarusteista aiheutuvat menot, erityisesti

— vahtimestarien ja autonkuljettajien virkapuvut, 

— työvaatteiden hankinta- ja pesukulut työpajojen henkilöstölle sekä sellaiselle henkilöstölle, jonka työolot edellyttävät 
suojavaatetusta sadetta ja kylmyyttä, tavanomaista suurempaa kulumista ja likaa vastaan, 

— direktiivien 89/391/ETY ja 90/270/ETY täytäntöönpanon kannalta välttämättömien työvarusteiden hankinta tai niistä 
aiheutuvien menojen korvaaminen, 

— yksiköiden muutto- ja uudelleenjärjestelykulut sekä toimistolaitteiden, -kalusteiden ja -tarvikkeiden käsittelykulut (vastaan
otto, varastointi, sijoitus), 

— muut toimintamenot, esimerkiksi

— menot, jotka aiheutuvat rakennusten varustamisesta televiestintää varten, ja erityisesti puhelinvaihteiden ja kaapelija
kamoiden, audio- ja videokonferenssijärjestelmien, sisäpuhelimien ja matkapuhelimien hankinnasta, vuokrauksesta, 
asennuksesta ja huollosta sekä tietoverkoista (laitteet ja huolto) sekä näihin liittyvistä palveluista (hallinto- ja tukipal
velut, oheismateriaali, asennus ja siirrot),
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— tietokoneiden, päätteiden, mikrotietokoneiden, oheislaitteiden, liitäntälaitteiden sekä niiden toiminnan kannalta tar
peellisten ohjelmien osto, vuokraus tai leasingvuokraus, 

— tietojen esittämiseen paperilla liittyvien laitteiden, kuten tulostimien, faksien, kopiokoneiden, skannerien ja mikro
korttikopiokoneiden osto, vuokraus tai leasingvuokraus, 

— kirjoituskoneiden, tekstinkäsittelylaitteiden ja kaikkien toimistossa käytettävien sähköisten laitteiden osto, vuokraus tai 
leasingvuokraus, 

— näihin välineisiin liittyvät asennukset, kokoonpano, ylläpito, selvitykset, asiakirjat ja tarvikkeet, 

— ravintoloiden, kahviloiden ja ruokaloiden käyttökulut ja erityisesti kaluston kunnossapitoon ja sekalaisten tarvikkei
den hankintaan liittyvät menot, tarvikkeiden tavanomaisesta vaihtamisesta ja uusimisesta aiheutuvat menot sekä tar
vikkeiden vaihtamisesta ja uusimisesta aiheutuvat suuret menot, jotka on selvästi erotettava laitteiden ja tarvikkeiden 
vaihtamiseen, korjaamiseen ja uusimiseen liittyvistä toistuvaismenoista, 

— ulkopuolisten sähköisten tietopalveluiden ja -kantojen liittymä- ja käyttömenot sekä sähköisten välineiden (cd-rom 
jne.) hankintakulut, 

— näiden tietojen käyttöön tarvittava koulutus ja tuki, 

— paperin, kirjekuorien, toimisto- ja monistustarvikkeiden sekä tiettyjen ulkopuolisten tehtäväksi annettujen painotöi
den hankintaan liittyvät kulut, 

— kirjeenvaihtoon liittyvät postimaksut, postipakettien yms. lähettämiseen lento-, meri- ja maapostina liittyvät kulut sekä 
komission sisäisestä postinjakelusta aiheutuvat kulut, 

— kaapelia tai radioaaltoja käyttäen tapahtuvan viestinnän käyttöluvat, tilaaja- ja käyttömaksut (kiinteä puhelin ja mat
kapuhelin, lennätin, teleksi, televisio, telekonferenssi ja  videokonferenssi), tiedonsiirtoverkkoihin, telemaattisiin pal
veluihin jne. liittyvät menot sekä puhelinluetteloiden hankinta, 

— rakennusten väliset puhelin- ja tietoliikenneyhteydet sekä unionissa olevien toimipaikkojen väliset kansainväliset 
tietoliikenneyhteydet, 

— tekninen ja logistinen tuki, tietoteknisiin laitteisiin ja ohjelmistoihin liittyvä koulutus ja siihen liittyvät kustannukset 
sekä muut yleishyödylliset toimet, yleishyödyllinen tietotekniikkakoulutus, paperilla tai sähköisesti saatavien teknis
ten asiakirjojen tilaukset jne., ulkopuolinen käyttöhenkilöstö, toimistopalvelut, tilaukset kansainvälisistä järjestöistä 
jne., laitteistojen ja ohjelmistojen turvallisuuteen ja laadunvarmistukseen liittyvät selvitykset.

Oikeusperusta

Neuvoston direktiivi 89/391/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1989, toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja tervey
den parantamisen edistämiseksi työssä (EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1).

Neuvoston direktiivi 90/270/ETY, annettu 29 päivänä toukokuuta 1990, turvallisuutta ja terveyttä varten näyttöpäätetyölle ase
tettavista vähimmäisvaatimuksista (viides direktiivin 89/391/ETY 16  artiklan  1  kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) 
(EYVL L 156, 21.6.1990, s. 14).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1989&mm=06&jj=29&type=L&nnn=183&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1990&mm=06&jj=21&type=L&nnn=156&pppp=0014&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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17 01 04  Terveys- ja kuluttaja-asioiden toimintalohkoon kuuluvien toimenpiteiden ja ohjelmien tukimenot

17 01 04 01  Kuluttajaohjelman tukimenot

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

1 100 000 1 100 000 974 563,40

Selvitysosa

Entinen alamomentti 17 01 04 03

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaiset selvityksistä ja asiantuntijakokouksista aiheutuvat menot sekä tiedotus- ja julkai
sumenot, jotka liittyvät suoraan tämän alamomentin kattaman ohjelman tai sen kattamien toimien tavoitteen saavuttamiseen, 
sekä mahdolliset muut menot teknisestä ja hallinnollisesta avusta, johon ei liity julkishallinnon tehtäviä ja jonka komissio on 
ulkoistanut erillisin palvelusopimuksin.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän alamomentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Unionin ohjelmiin osallistuvien ehdokasmaiden ja tapauksen mukaan myös Länsi-Balkanin mahdollisten ehdokkaiden rahoi
tusosuuksista saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille  6  0  3  1, voidaan ottaa varainhoitoasetuksen 21  artik
lan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti määrärahoiksi samassa suhteessa kuin hallintoon liittyviin menoihin hyväksytty määrä 
on ohjelman kokonaismäärärahaan.

Oikeusperusta

Katso luku 17 02.

17 01 04 02  Kansanterveys kasvun tukena -ohjelman tukimenot

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

1 500 000 1 500 000 1 456 521,82

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaiset selvityksistä ja asiantuntijakokouksista aiheutuvat menot sekä tiedotus- ja julkai
sumenot, jotka liittyvät suoraan tämän alamomentin kattaman ohjelman tai sen kattamien toimien tavoitteen saavuttamiseen, 
sekä mahdolliset muut menot teknisestä ja hallinnollisesta avusta, johon ei liity julkishallinnon tehtäviä ja jonka komissio on 
ulkoistanut erillisin palvelusopimuksin.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän alamomentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.
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Unionin ohjelmiin osallistuvien ehdokasmaiden ja tapauksen mukaan myös Länsi-Balkanin mahdollisten ehdokkaiden rahoi
tusosuuksista saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille  6  0  3  1, voidaan ottaa varainhoitoasetuksen 21  artik
lan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti määrärahoiksi samassa suhteessa kuin hallintoon liittyviin menoihin hyväksytty määrä 
on ohjelman kokonaismäärärahaan.

Oikeusperusta

Katso luku 17 03.

17 01 04 03  Elintarvike- ja rehuturvallisuuteen, eläinten terveyteen, eläinten hyvinvointiin ja kasvien terveyteen liittyvät tukimenot

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

1 500 000 1 500 000 1 473 768,47

Selvitysosa

Entiset alamomentit 17 01 04 01, 17 01 04 05 ja 17 01 04 07

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot teknisestä ja hallinnollisesta avusta, joka liittyy alan ohjelmien tai hankkeiden mää
rittelyyn, valmisteluun, hallintoon, seurantaan, arviointiin, tarkastukseen ja valvontaan.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan myös sellaiset teknisestä ja hallinnollisesta avusta, selvityksistä ja asiantuntijakokouksista 
aiheutuvat menot sekä tiedotus- ja julkaisumenot, jotka liittyvät suoraan tämän määrärahan kattaman ohjelman tai sen katta
mien toimien tavoitteen saavuttamiseen.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan myös oikeusperustassa mainittujen säädösten mukaisesti jäsenvaltioiden esittämien hake
musten tarkastukseen liittyvät hallinnollista apua koskevat menot.

Oikeusperusta

Katso luku 17 04.

17 01 06  Toimeenpanovirastot

17 01 06 01  Kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanovirasto – Rahoitusosuus kuluttajaohjelmasta

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

1 691 000 1 691 000 1 734 904,—

Selvitysosa

Entinen alamomentti 17 01 04 30 (osittain)

Määrärahasta on tarkoitus kattaa rahoitusosuus sellaisia viraston hallinto- ja henkilöstömenoja varten, joita aiheutuu sen osal
listumisesta kuluttajaohjelmaan kuuluvien toimenpiteiden hallinnointiin.
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Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän alamomentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Unionin ohjelmiin osallistuvien ehdokasmaiden ja tapauksen mukaan myös Länsi-Balkanin mahdollisten ehdokkaiden rahoi
tusosuuksista saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille  6  0  3  1, voidaan ottaa varainhoitoasetuksen 21  artik
lan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti määrärahoiksi samassa suhteessa kuin hallintoon liittyviin menoihin hyväksytty määrä 
on ohjelman kokonaismäärärahaan.

Toimeenpanoviraston henkilöstötaulukko sisältyy tämän pääluokan liitteeseen ”Henkilöstö”.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 58/2003, annettu 19 päivänä joulukuuta 2002, tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoi
tavien toimeenpanovirastojen asemasta (EYVL L 11, 16.1.2003, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1926/2006/EY, tehty 18 päivänä joulukuuta 2006, kuluttajapolitiikkaa koske
vasta yhteisön toimintaohjelmasta (2007–2013) (EUVL L 404, 30.12.2006, s. 39).

Komission 9 päivänä marraskuuta 2011 esittämä ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kuluttajaohjelmasta 
vuosiksi 2014–2020 (KOM(2011) 707).

Katso luku 17 02.

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission täytäntöönpanopäätös 2013/770/EU, annettu 17  päivänä  joulukuuta 2013, kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioi
den toimeenpanoviraston perustamisesta ja päätöksen 2004/858/EY kumoamisesta (EUVL L 341, 18.12.2013, s. 69).

Komission päätös, annettu 20 päivänä joulukuuta 2013, kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanovirastolle annet
tavasta valtuutuksesta kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden alalla toteutettaviin unionin ohjelmiin liittyvien ja erityisesti unio
nin yleiseen talousarvioon otettujen määrärahojen toteuttamista koskevien tehtävien hoitamiseksi (C(2013) 9505).

17 01 06 02  Kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanovirasto – Rahoitusosuus Kansanterveys kasvun tukena -ohjelmasta

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

4 209 000 4 209 000 4 318 496,—

Selvitysosa

Entinen alamomentti 17 01 04 30 (osittain)

Määrärahasta on tarkoitus kattaa rahoitusosuus sellaisia viraston hallinto- ja henkilöstömenoja varten, joita aiheutuu sen osal
listumisesta Kansanterveys kasvun tukena -ohjelmaan kuuluvien toimenpiteiden hallinnointiin.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:011:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:404:0039:0039:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:341:0069:0069:FI:PDF
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Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän alamomentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Unionin ohjelmiin osallistuvien ehdokasmaiden ja tapauksen mukaan myös Länsi-Balkanin mahdollisten ehdokkaiden rahoi
tusosuuksista saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille  6  0  3  1, voidaan ottaa varainhoitoasetuksen 21  artik
lan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti määrärahoiksi samassa suhteessa kuin hallintoon liittyviin menoihin hyväksytty määrä 
on ohjelman kokonaismäärärahaan.

Toimeenpanoviraston henkilöstötaulukko sisältyy tämän pääluokan liitteeseen ”Henkilöstö”.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 58/2003, annettu 19 päivänä joulukuuta 2002, tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoi
tavien toimeenpanovirastojen asemasta (EYVL L 11, 16.1.2003, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1350/2007/EY, tehty 23 päivänä lokakuuta 2007, toisesta terveysalan yhteisön 
toimintaohjelmasta (2008–2013) (EUVL L 301, 20.11.2007, s. 3).

Komission 9  päivänä  marraskuuta 2011 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Kansanterveys kas
vun tukena -ohjelman eli EU:n kolmannen terveysalan monivuotisen toimintaohjelman perustamisesta kaudeksi 2014–2020 
(KOM(2011) 709 lopullinen).

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission täytäntöönpanopäätös 2013/770/EU, annettu 17  päivänä  joulukuuta 2013, kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioi
den toimeenpanoviraston perustamisesta ja päätöksen 2004/858/EY kumoamisesta (EUVL L 341, 18.12.2013, s. 69).

Komission päätös, annettu 20 päivänä joulukuuta 2013, kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanovirastolle annet
tavasta valtuutuksesta kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden alalla toteutettaviin unionin ohjelmiin liittyvien ja erityisesti unio
nin yleiseen talousarvioon otettujen määrärahojen toteuttamista koskevien tehtävien hoitamiseksi (C(2013) 9505).

17 01 06 03  Kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanovirasto – Elintarvike- ja rehuturvallisuuteen, eläinten terveyteen, eläinten 
hyvinvointiin ja kasvien terveyteen liittyvä rahoitusosuus

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

1 170 000 1 170 000 1 170 000,—

Selvitysosa

Entiset alamomentit 17 01 04 30 ja 17 01 04 31

Määrärahasta on tarkoitus kattaa rahoitusosuus elintarvikelainsäädännön, rehulainsäädännön, eläinten terveyttä ja hyvinvointia 
koskevien sääntöjen sekä kasvien terveyttä koskevien sääntöjen alalla toteutettavasta unionin koulutusstrategiasta sellaisia viras
ton hallinto- ja henkilöstömenoja varten, joita aiheutuu sen osallistumisesta elintarvikelainsäädännön, rehulainsäädännön, eläin
ten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen sekä kasvien terveyttä koskevien sääntöjen alalla toteutettujen toimenpiteiden 
hallinnointiin.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:011:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:301:0003:0003:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:341:0069:0069:FI:PDF
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Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän alamomentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Unionin ohjelmiin osallistuvien ehdokasmaiden ja tapauksen mukaan myös Länsi-Balkanin mahdollisten ehdokkaiden rahoi
tusosuuksista saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille  6  0  3  1, voidaan ottaa varainhoitoasetuksen 21  artik
lan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti määrärahoiksi samassa suhteessa kuin hallintoon liittyviin menoihin hyväksytty määrä 
on ohjelman kokonaismäärärahaan.

Toimeenpanoviraston henkilöstötaulukko sisältyy tämän pääluokan liitteeseen ”Henkilöstö”.

Oikeusperusta

Neuvoston direktiivi 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhtei
söön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä (EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1).

Neuvoston asetus (EY) N:o 58/2003, annettu 19 päivänä joulukuuta 2002, tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoi
tavien toimeenpanovirastojen asemasta (EYVL L 11, 16.1.2003, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 882/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, rehu- ja elintarvikelain
säädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta val
vonnasta (EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1) ja erityisesti sen 51 artikla.

Katso luku 17 04.

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission täytäntöönpanopäätös 2013/770/EU, annettu 17  päivänä  joulukuuta 2013, kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioi
den toimeenpanoviraston perustamisesta ja päätöksen 2004/858/EY kumoamisesta (EUVL L 341, 18.12.2013, s. 69).

Komission päätös, annettu 20 päivänä joulukuuta 2013, kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanovirastolle annet
tavasta valtuutuksesta kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden alalla toteutettaviin unionin ohjelmiin liittyvien ja erityisesti unio
nin yleiseen talousarvioon otettujen määrärahojen toteuttamista koskevien tehtävien hoitamiseksi (C(2013) 9505).

Komission 6  päivänä  toukokuuta 2013 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi virallisesta valvon
nasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kas
vien terveyttä, kasvien lisäysaineistoa ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä asetusten 
(EY)  N:o  999/2001, (EY)  N:o  1829/2003, (EY)  N:o  1831/2003, (EY)  N:o  1/2005, (EY)  N:o  396/2005, (EY)  N:o  834/2007, 
(EY)  N:o  1099/2009, (EY)  N:o  1069/2009, (EY)  N:o  1107/2009, (EU)  N:o  1151/2012 ja  (EU)  N:o [….]/2013 ja direktiivien 
98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY, 2008/120/EY ja 2009/128/EY muuttamisesta (virallista valvontaa koskeva 
asetus) (COM(2013) 265 final).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:169:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:011:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:165:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:341:0069:0069:FI:PDF
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LUKU  17 02  —  KULUTTAJAPOLITIIKKA

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
Maksut

2012/2014
Maksusitou

mukset Maksut Maksusitou
mukset Maksut Maksusitou

mukset Maksut

17 02 KULUTTAJAPOLITIIKKA

17 02 01 Kuluttajien edun valvomi
nen ja heidän turvallisuu
tensa ja heille tiedottamisen 
parantaminen 3 21 262 000 6 512 000 —

17 02 51 Kuluttajia koskevien unio
nin toimien loppuun saat
taminen 3 p.m. 12 509 000 20 700 000 18 779 963 21 772 252,16 18 458 318,32 147,56

17 02 77 Pilottihankkeet ja valmiste
lutoimet

17 02 77 01 Pilottihanke – Avoimuus ja 
vakaus rahoitusmarkkinoilla 1.1 p.m. p.m. p.m. 200 000 0,— 66 191,20 —

17 02 77 02 Valmistelutoimi – Kuluttaja
politiikan toimien seuranta 3 p.m. p.m. p.m. 150 000 0,— 450 915,51 —

17 02 77 03 Pilottihanke – Matkailutie
toja sisältävä Your Europe 
Travel -sovellus mobiililait
teisiin 2 500 000 250 000 —

Momentti 17 02 77 – 
Välisumma 500 000 250 000 p.m. 350 000 0,— 517 106,71 206,84

Luku 17 02 – Yhteensä 21 762 000 19 271 000 20 700 000 19 129 963 21 772 252,16 18 975 425,03 98,47

17 02 01  Kuluttajien edun valvominen ja heidän turvallisuutensa ja heille tiedottamisen parantaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

21 262 000 6 512 000

Selvitysosa

Uusi momentti

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka aiheutuvat vuosia 2014–2020 koskevassa monivuotisessa kuluttajaohjelmassa 
vahvistettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Ohjelman tavoitteena on varmistaa kuluttajansuojan korkea taso ja lisätä kulutta
jien vaikutusvaltaa sisämarkkinoilla älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan yleisen strategian puitteissa edistämällä 
kuluttajien terveyden, turvallisuuden sekä oikeudellisten ja taloudellisten etujen suojaamista ja heidän oikeuttaan kuluttajava
listukseen ja -kasvatukseen ja oikeuttaan järjestäytyä etujensa valvomiseksi siten, että tuetaan tällaisten kuluttajien etujen otta
mista huomioon muilla politiikan aloilla. Ohjelmalla täydennetään, tuetaan ja seurataan jäsenvaltioiden toteuttamaa politiikkaa.

Tähän yleiseen tavoitteeseen pyritään seuraavien neljän erityistavoitteen avulla:

— turvallisuus: vakiinnutetaan tuoteturvallisuus ja edistetään sitä tehokkaan markkinavalvonnan avulla kaikkialla unionissa,
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— kuluttajavalistus ja -kasvatus ja tuki kuluttajajärjestöille: kehitetään kuluttajakasvatusta ja -valistusta ja parannetaan kulut
tajien tietoisuutta omista oikeuksistaan, kootaan näyttöä kuluttajapolitiikan perustaksi ja tuetaan kuluttajajärjestöjä ottaen 
lisäksi huomioon muita heikommassa asemassa olevien kuluttajien erityistarpeet, 

— oikeudet ja oikeussuojakeinot: kehitetään ja vahvistetaan kuluttajien oikeuksia erityisesti älykkään sääntelyn avulla ja paran
tamalla yksinkertaisten, tehokkaiden, nopeiden ja edullisten oikeussuojakeinojen saatavuutta, vaihtoehtoinen riitojenrat
kaisu mukaan luettuna, 

— täytäntöönpano: tuetaan kuluttajien oikeuksien täytäntöönpanoa lisäämällä kansallisten täytäntöönpanoviranomaisten 
välistä yhteistyötä ja tarjoamalla kuluttajien tueksi neuvontaa.

Uudessa ohjelmassa on lisäksi otettava huomioon uudet yhteiskunnalliset haasteet, joiden merkitys on kasvanut viime vuosina. 
Niihin kuuluvat muun muassa kuluttajien päätöksiin vaikuttavien tekijöiden moninaisuus, kulutusmallien kestävyyden lisää
mistarve, digitalisoitumisen mukanaan tuomat mahdollisuudet ja uhat sekä yhteiskunnallisen syrjäytymisen ja muita heikom
massa asemassa olevien kuluttajien määrän lisääntyminen sekä väestön ikääntyminen.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän momentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Unionin ohjelmiin osallistuvien ehdokasmaiden ja tapauksen mukaan myös Länsi-Balkanin mahdollisten ehdokkaiden rahoi
tusosuuksista saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille  6  0  3  1, voidaan ottaa varainhoitoasetuksen 21  artik
lan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti määrärahoiksi samassa suhteessa kuin hallintoon liittyviin menoihin hyväksytty määrä 
on ohjelman kokonaismäärärahaan.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus monivuotisesta kuluttajaohjelmasta vuosiksi 2014–2020 (EUVL L …, …, s. …).

17 02 51  Kuluttajia koskevien unionin toimien loppuun saattaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 12 509 000 20 700 000 18 779 963 21 772 252,16 18 458 318,32

Selvitysosa

Entiset momentit 17 02 01 ja 17 02 02

Määräraha on tarkoitettu kattamaan päätöksen N:o 20/2004/EY nojalla aiempiin vuosiin liittyviä maksusitoumuksia. Kyseinen 
päätös on kumottu päätöksellä N:o 1926/2006/EY (ks. momentti 17 02 02).

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän momentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Unionin ohjelmiin osallistuvien ehdokasmaiden ja tapauksen mukaan myös Länsi-Balkanin mahdollisten ehdokkaiden rahoi
tusosuuksista saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille 6 0 3 1, voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuk
sen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti.
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Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o  20/2004/EY, tehty 8  päivänä  joulukuuta 2003, kuluttajapolitiikkaa tukevien 
yhteisön toimien rahoitusta koskevista yleisistä puitteista vuosille 2004–2007 (EUVL L 5, 9.1.2004, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1926/2006/EY, tehty 18 päivänä joulukuuta 2006, kuluttajapolitiikkaa koske
vasta yhteisön toimintaohjelmasta (2007–2013) (EUVL L 404, 30.12.2006, s. 39).

17 02 77  Pilottihankkeet ja valmistelutoimet

17 02 77 01  Pilottihanke – Avoimuus ja vakaus rahoitusmarkkinoilla

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. p.m. 200 000 0,— 66 191,20

Selvitysosa

Entinen momentti 17 02 04

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

17 02 77 02  Valmistelutoimi – Kuluttajapolitiikan toimien seuranta

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. p.m. 150 000 0,— 450 915,51

Selvitysosa

Entinen momentti 17 02 03

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta valmistelutoimen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:005:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:404:0039:0039:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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17 02 77 03  Pilottihanke – Matkailutietoja sisältävä Your Europe Travel -sovellus mobiililaitteisiin

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

500 000 250 000

Selvitysosa

1. Tarkoitus

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopassa matkustavia kuluttajia palvelevan sovelluksen ”Your Europe Travel” perusta
misesta aiheutuvat kustannukset. Sovelluksen tarkoituksena on luoda yksi järjestelmä, josta saa tietoja kuluttajan oikeuksista ja 
rajat ylittävistä kysymyksistä ja jolla autetaan matkailijoita, joilla on ongelmia ulkomailla ja joilla on rajatut mahdollisuudet saada 
tietoja ja neuvoja.

Sovelluksella annetaan käytännön tietoja kuluttajille keskittyen todellisiin rajat ylittäviin tapauksiin, ja käsiteltäviä aiheita ovat 
matkustamista ja viisumiasioita koskevat tiedot, matkustajien ja kuluttajien oikeudet, sairausvakuutuskortit, maksujärjestelmät, 
liikennemerkit sekä Euroopan kuluttajakeskukset (ECC), joista voi saada apua ja neuvoja kutakin jäsenvaltiota, Norjaa ja Islantia 
varten.

Komissio suunnittelee tämän älykkään sovelluksen sisältöä koskevan strategian Euroopan parlamentin aktiivisella myötävaiku
tuksella. Strategiaa olisi tarkasteltava uudelleen vuosittain uuden kehityksen huomioon ottamiseksi.

Sovelluksessa on valikkoja, joiden avulla käyttäjät voivat löytää nopeasti tiedot, joita he tarvitsevat matkustaessaan unionissa. 
Sovellus on monikielinen, eli sitä voidaan käyttää kaikilla unionin virallisilla kielillä. Unionia koskevia yleisiä tietoja on myös 
saatavilla kaikilla virallisilla kielillä, ja yksityiskohtaiset tiedot esitetään kunkin jäsenvaltion omalla kielellä / omilla kielillä sekä 
englanniksi, ranskaksi ja saksaksi.

Hankkeen tarkoituksena on kehittää palvelukonsepti ja sen perusteella sovellus, jota kansalaiset voivat käyttää mobiililaitteilla 
unionissa saadakseen apua matkustamiseen liittyvissä asioissa, kysymyksissä ja ongelmissa. Tämä älykäs sovellus antaa vasta
uksen useimpiin kysymyksiin analysoimalla semanttisesti kysymystä ja saatavilla olevaa sisältöä. Se mahdollistaa myös lisäky
symysten esittämisen Europe Direct -palvelun avulla sen varalta, että ensin käytetyn järjestelmän antama vastaus on 
epätäydellinen. Europe Direct -palvelun kautta annetaan vakiintuneiden määräaikojen ja laatuperuskirjan mukaisesti vastaukset 
kuluttajan kielellä. Palvelu on ilmainen lukuun ottamatta televiestintäkustannuksia.

Sisällössä yhdistyvät useimmiten komission Sinun Eurooppasi -verkkosivujen ja Euroopan kuluttajakeskusten verkon verkko
sivujen sisältö, joten se mukautetaan kulloiseenkin kansalliseen sisältöön. Tietojen ohella siinä on interaktiivinen osio/moduuli, 
joka auttaa ratkaisemaan kiistoja kauppiaiden kanssa. Näin kuluttajille annetaan nopeasti neuvoja siitä, kuinka he voivat rat
kaista kysymyksen itse ollessaan ulkomailla. Monimutkaisemmat kysymykset ohjautuvat Euroopan kuluttajakeskusten verkon 
tavanomaiseen toimintaan ja vaihtoehtoisiin/verkkovälitteisiin riidanratkaisujärjestelmiin.

Kehitys- ja tuotantokustannusten ohella määräraha on tarkoitettu kattamaan hankkeen ylläpito- ja käyttökustannukset sekä pal
velun mainostamista koskevat kustannukset seuraavan viiden vuoden ajan.

2. Toteuttaminen

Hankkeessa olisi aluksi selvitettävä, miten kansalaisille nykyisin viestitään unioniin liittyvistä asioista, ja tutkittava myös nyky
ään käytössä olevia asiaankuuluvia viestintätekniikoita.

Sen jälkeen yhteistyöhengessä ja osallistaen olisi kehitettävä uusia konsepteja, kuten interaktiivinen foorumi ja tekstityspalvelu. 
Kansalaisia kaikkialta Euroopasta olisi otettava mukaan käyttäytymistä selvittävään tutkimukseen, jonka avulla kehitettäisiin 
todellisten loppukäyttäjien luomaan sovellukseen perustuva peruspalvelukonsepti.
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Hankkeessa hyödynnetään mahdollisimman hyvin muita matkaviestimille tarkoitettuja sovelluksia (Matkustajien oikeudet, 
Euroopan sairausvakuutuskortti) sekä kansalaisille suunnattuja verkkosivustoja (Sinun Eurooppasi, Matkustaminen Euroopassa, 
Euroopan nuorisoportaali) ja palveluja (kuten Europe Direct), ja/tai ne integroidaan toisiinsa, jotta voidaan välttää päällekkäiset 
toimenpiteet.

Lopputuloksena tämä konsepti olisi muokattava käynnistettäväksi sovellukseksi, Euroopassa matkustavia kuluttajia palvelevaksi 
sovellukseksi, jota voidaan käyttää ilmaiseksi mobiililaitteilla.

3. Ennuste vuodelle 2014

Pilottihankkeen kokonaiskestoksi arvioidaan 22 kuukautta ja sen budjetti on yhteensä 650 000 euroa. Tämä sisältää tietotek
nisen sovelluksen täytäntöönpanon ja palvelufoorumin kehittämisen. Hankkeen arvioidaan päättyvän testaaminen mukaan luet
tuna marraskuussa 2015.

Toimitustyötä koskevasta politiikasta, kielet ja sisällön valinnan painopisteet mukaan luettuina vastaa toimituskunta, joka koos
tuu komission ja Euroopan kuluttajakeskusten verkon edustajista.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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LUKU  17 03  —  KANSANTERVEYS

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012
%

Maksut
2012/2014Maksusitou

mukset Maksut Maksusitou
mukset Maksut Maksusitou

mukset Maksut

17 03 KANSANTERVEYS

17 03 01 Terveydenhuollon innovaatioiden 
edistäminen ja terveydenhuoltojär
jestelmien kestävyyden lisääminen, 
unionin kansalaisten terveydenti
lan parantaminen ja heidän suoje
lemisensa rajatylittäviltä 
terveysuhkilta 3 52 870 000 8 697 500 —

17 03 10 Euroopan tautienehkäisy- ja 
-valvontakeskus 3 56 766 000 56 766 000 56 727 000 56 727 000 58 201 902,— 58 200 000,— 102,53

17 03 11 Euroopan elintarviketurvallisuus
viranomainen 3 76 545 000 76 545 000 74 334 000 71 870 000 78 280 426,27 76 486 090,— 99,92

17 03 12 Euroopan lääkevirasto

17 03 12 01 Unionin rahoitusosuus Euroopan 
lääkevirastolle 3 31 333 000 31 333 000 33 230 000 33 230 000 31 938 223,18 31 938 223,18 101,93

17 03 12 02 Erityinen rahoitusosuus harvinais
lääkkeille 3 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 7 656 000,— 7 646 720,— 127,45

Momentti 17 03 12 – Välisumma 37 333 000 37 333 000 39 230 000 39 230 000 39 594 223,18 39 584 943,18 106,03

17 03 13 Kansainväliset sopimukset ja 
jäsenyys kansainvälisissä 
järjestöissä kansanterveyden sekä 
tupakoinnin torjunnan alalla 4 200 000 200 000 192 000 189 776 200 000,— 115 773,28 57,89

17 03 51 Kansanterveysalan 
toimintaohjelmien loppuun 
saattaminen 3 p.m. 30 370 000 49 800 000 46 872 275 51 784 380,65 57 352 883,19 188,85

17 03 77 Pilottihankkeet ja 
valmistelutoimet

17 03 77 01 Pilottihanke – Terveydenhoitoalan 
työntekijöiden uusi 
työllisyystilanne: parhaat käytänteet 
terveydenhoitoalan työntekijöiden 
ammatillisen koulutuksen ja 
pätevyyden sekä palkkauksen 
parantamiseksi 1.1 p.m. 80 000 p.m. p.m. 0,— 150 000,— 187,50

17 03 77 02 Pilottihanke – Terveyttä, 
ympäristöä, liikennettä ja 
ilmastonmuutosta koskeva 
monitahoinen tutkimus – Sisä- ja 
ulkoilman laadun parantaminen 2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— —

17 03 77 03 Pilottihanke – Hedelmien ja 
vihannesten kulutus 2 — 700 000 — 500 000 1 000 000,— 298 309,26 42,62

17 03 77 04 Pilottihanke – Terveellinen 
ruokavalio: Varhaislapsuus ja 
ikääntyvä väestö 2 — 600 000 1 000 000 700 000 1 000 000,— 0,— 0,—



KOMISSIO
OSASTO 17 — TERVEYS- JA KULUTTAJA-ASIAT

LUKU 17 03 — KANSANTERVEYS (jatkoa)

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012
%

Maksut
2012/2014Maksusitou-

mukset Maksut Maksusitou-
mukset Maksut Maksusitou-

mukset Maksut
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17 03 77 05 Pilottihanke – Aikuistyypin diabe
testa koskevien menestyksekkäiden 
ennaltaehkäisystrategioiden kehittä
minen ja toteuttaminen 2 — 300 000 — 200 000 1 000 000,— 0,— 0,—

17 03 77 06 Valmistelutoimi – Mikrobilääkere
sistenssi: Antibioottien liikakäytön 
ja väärinkäytön syitä koskeva tutki
mus 2 — 300 000 — 200 000 1 000 000,— 0,— 0,—

17 03 77 07 Valmistelutoimi – Psyykkisistä 
ongelmista kärsiville nuorille sovel
tuvaan hoitoon erikoistuneen unio
nin asiantuntijaverkoston 
perustaminen 3 p.m. 300 000 — 200 000 1 000 000,— 0,— 0,—

17 03 77 08 Pilottihanke – Autismin kirjoon 
kuuluvien häiriöiden esiintyvyyttä 
koskeva eurooppalainen protokolla 
niiden varhaiseksi havaitsemiseksi 
Euroopassa 3 800 000 790 000 1 300 000 650 000 —

17 03 77 09 Pilottihanke – Itsehoitojärjestelmien 
edistäminen unionissa 3 1 000 000 800 000 1 000 000 500 000 —

17 03 77 10 Pilottihanke – Sepelvaltimotaudin 
sukupuolittain eriytyneet mekanis
mit Euroopassa 3 p.m. 300 000 1 000 000 500 000 —

17 03 77 11 Valmistelutoimi – Hedelmien ja 
vihannesten kulutus 2 750 000 675 000 1 000 000 500 000 —

17 03 77 12 Pilottihanke – Terveyserojen vähen
täminen: asiantuntemuksen kehittä
minen ja toimien arviointi 2 1 500 000 750 000 —

17 03 77 13 Pilottihanke – Näyttöön perustu
vien strategioiden kehittäminen 
eristyksissä olevien ja haavoittuvien 
henkilöiden terveydentilan paranta
miseksi 2 1 000 000 500 000 —

17 03 77 14 Valmistelutoimi – Terveellinen ruo
kavalio: varhaislapsuus ja ikääntyvä 
väestö 2 500 000 250 000 —

17 03 77 15 Valmistelutoimi – Eurooppalainen 
tutkimus epilepsian aiheuttamista 
ongelmista ja sen hoidosta 3 1 230 000 615 000 —

Momentti 17 03 77 – Välisumma 6 780 000 6 960 000 5 300 000 3 950 000 5 000 000,— 448 309,26 6,44

Luku 17 03 – Yhteensä 230 494 000 216 871 500 225 583 000 218 839 051 233 060 932,10 232 187 998,91 107,06
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17 03 01  Terveydenhuollon innovaatioiden edistäminen ja terveydenhuoltojärjestelmien kestävyyden lisääminen, unionin kansalais
ten terveydentilan parantaminen ja heidän suojelemisensa rajatylittäviltä terveysuhkilta

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

52 870 000 8 697 500

Selvitysosa

Uusi momentti

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka aiheutuvat vuosia 2014–2020 koskevassa Kansanterveys kasvun tukena ohjel
massa vahvistettujen tavoitteiden saavuttamisesta.

Ohjelman yleisinä tavoitteina on täydentää ja tukea jäsenvaltioiden politiikkaa ja tuoda niihin lisäarvoa unionin kansalaisten ter
veydentilan parantamiseksi ja terveyteen liittyvän eriarvoisuuden vähentämiseksi edistämällä terveyttä, kannustamalla tervey
denhuollon innovaatioihin, lisäämällä terveydenhuoltojärjestelmien kestävyyttä ja suojaamalla unionin kansalaisia vakavilta 
rajatylittäviltä terveysuhkilta.

Vuosia 2014–2020 koskevassa Kansanterveys kasvun tukena -ohjelmassa keskitytään seuraaviin neljään erityistavoitteeseen:

— tuetaan kansanterveyteen liittyvää valmiuksien kehittämistä ja edistetään innovatiivisia, tehokkaita ja kestäviä terveyden
huoltojärjestelmiä: kartoitetaan ja kehitetään unionin tasolla välineitä ja mekanismeja niin henkilö- kuin taloudellisten 
resurssien pulaan vastaamiseksi ja helpotetaan innovaatioiden vapaaehtoista käyttöönottoa kansanterveysalan toiminta- ja 
ehkäisystrategioissa, 

— helpotetaan unionin kansalaisten mahdollisuuksia saada parempaa ja turvallisempaa terveydenhuoltoa: lisätään lääketie
teellisen asiantuntemuksen ja eri tauteja koskevien tietojen saatavuutta – myös kansallisten rajojen yli –, helpotetaan tut
kimustulosten soveltamista ja kehitetään välineitä terveydenhuollon laadun ja potilasturvallisuuden parantamiseksi muun 
muassa terveysosaamisen parantamiseen tähtäävillä toimilla, 

— edistetään terveydentilaa, ehkäistään sairauksia ja edistetään terveisiin elintapoihin kannustavia ympäristöjä: kartoitetaan ja 
levitetään kustannustehokkaisiin tautien ennaltaehkäisyyn ja terveyden edistämiseen tähtääviin toimiin liittyviä näyttöön 
perustuvia parhaita toimintamalleja ja edistetään niiden käyttöönottoa puuttumalla erityisesti elintapoihin liittyviin keskei
siin riskitekijöihin asettamalla pääpaino unionin lisäarvoon, 

— suojellaan kansalaisia vakavilta rajatylittäviltä terveysuhkilta: kartoitetaan ja laaditaan yhtenäisiä lähestymistapoja ja edis
tetään niiden täytäntöönpanoa valmiuksien ja koordinoinnin parantamisessa terveyttä uhkaavissa hätätilanteissa.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän momentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Unionin ohjelmiin osallistuvien ehdokasmaiden ja tapauksen mukaan myös Länsi-Balkanin mahdollisten ehdokkaiden rahoi
tusosuuksista saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille 6 0 3 1, voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuk
sen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti.

Oikeusperusta

Komission 9  päivänä  marraskuuta 2011 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Kansanterveys kas
vun tukena -ohjelman eli EU:n kolmannen terveysalan monivuotisen toimintaohjelman perustamisesta kaudeksi 2014–2020 
(KOM(2011) 709 lopullinen).
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17 03 10  Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

56 766 000 56 766 000 56 727 000 56 727 000 58 201 902,— 58 200 000,—

Selvitysosa

Entiset alamomentit 17 03 03 01 ja 17 03 03 02

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen henkilöstö- ja hallintomenot. Osasto 1 kattaa erityisesti pysyvän henkilöstön ja 
kansallisten asiantuntijoiden palkat sekä rekrytointiin, tilapäispalveluihin, henkilöstön koulutukseen ja työmatkoihin liittyvät 
kulut. Osasto  2 ”Hallintomenot” liittyy keskuksen vuokraamiin toimistoihin, tilojen varustamiseen, tieto- ja viestintätekniik
kaan, teknisiin laitteistoihin, logistiikkaan ja muihin hallintokuluihin.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan myös seuraaviin kohdealoihin liittyvät toimintamenot:

— parannetaan tartuntatautien seurantaa jäsenvaltioissa, 

— lujitetaan jäsenvaltioiden ja komission antamaa tieteellistä tukea, 

— lisätään unionin valmiuksia torjua tartuntataudeista, erityisesti hepatiitti B:stä, aiheutuvia uusia uhkia, joihin kuuluvat bio
logisten tekijöiden tahalliseen levittämiseen liittyvät uhkat, sekä tuntematonta alkuperää olevista taudeista aiheutuvia uhkia, 
ja koordinoidaan vastatoimia, 

— lujitetaan koulutuksen avulla asiaan liittyviä valmiuksia jäsenvaltioissa, 

— tiedotetaan ja luodaan kumppanuuksia.

Lisäksi määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisen hätäkeskuksen (nk. johtokeskus) ylläpito, jonka avulla keskus voi olla reaa
liaikaisessa yhteydessä jäsenvaltioissa sijaitseviin kansallisiin tartuntatautikeskuksiin ja vertailulaboratorioihin tartuntatautiepi
demian tai alkuperältään tuntemattomien tautien epidemian puhjetessa.

Keskuksen on ilmoitettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle toiminta- ja hallintomenojen välisistä määrärahasiirroista.

Keskuksen henkilöstötaulukko sisältyy tämän pääluokan liitteeseen ”Henkilöstö”.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän momentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Komission delegoidun asetuksen (EU)  N:o  1271/2013  20  artiklan mukaisesti palautetut määrät ovat (varainhoitoasetuksen 
21  artiklan  3  kohdan c alakohdan  mukaisia) käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, jotka otetaan yleisen tulotaulukon 
alamomentille 6 6 0 0.

Unionin rahoitusosuus vuodeksi 2014 on yhteensä 56 766 000 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 851/2004, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, tautien ehkäisyn ja val
vonnan eurooppalaisen keskuksen perustamisesta (EUVL L 142, 30.4.2004, s. 1).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:142:0001:0001:FI:PDF
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17 03 11  Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

76 545 000 76 545 000 74 334 000 71 870 000 78 280 426,27 76 486 090,—

Selvitysosa

Entiset alamomentit 17 03 07 01 ja 17 03 07 02

Määräraha on tarkoitettu kattamaan elintarviketurvallisuusviranomaisen henkilöstö- ja hallintomenot (osastot 1 ja 2) sekä työ
ohjelmaan liittyvät toimintamenot (osasto 3).

Se kattaa erityisesti seuraavat:

— tiedekomitean, tiedelautakuntien, työryhmien, neuvoa-antavan ryhmän ja johtokunnan kokousten sekä tiedealan yhteis
työkumppaneiden ja asianomaisten osapuolten kanssa käytävien kokousten tukemiseen ja pitämiseen liittyvät 
kustannukset, 

— tieteellisten lausuntojen antamiseen liittyvät kustannukset, kun niiden yhteydessä käytetään ulkopuolisia resursseja (sopi
mukset ja yleissopimukset), 

— tiedonkeruuverkostojen perustamiseen ja nykyisten tietojärjestelmien integrointiin liittyvät kustannukset, 

— komissiolle annettavaan tieteelliseen ja tekniseen tukeen liittyvät kustannukset (31 artikla), 

— logistiseen tukeen liittyvien toimien yksilöimiseen liittyvät kustannukset, 

— tekniseen ja tieteelliseen yhteistyöhön liittyvät kustannukset, 

— tieteellisten lausuntojen levittämiseen liittyvät kustannukset, 

— tiedottamiseen liittyvät kustannukset.

Elintarviketurvallisuusviranomaisen on ilmoitettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle toiminta- ja hallintomenojen väli
sistä määrärahasiirroista.

Elintarviketurvallisuusviranomaisen henkilöstötaulukko sisältyy tämän pääluokan liitteeseen ”Henkilöstö”.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän momentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Komission delegoidun asetuksen (EU)  N:o  1271/2013  20  artiklan mukaisesti palautetut määrät ovat (varainhoitoasetuksen 
21  artiklan  3  kohdan c alakohdan  mukaisia) käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, jotka otetaan yleisen tulotaulukon 
alamomentille 6 6 0 0.

Unionin rahoitusosuus vuodeksi 2014 on yhteensä 77 333 108 euroa. Talousarvioon otettuun 76 545 000 euron määrään lisä
tään ylijäämän palautuksesta saatava 788 108 euron määrä.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002, annettu 28 päivänä tammikuuta 2002, elintarvikelainsäädäntöä 
koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvik
keiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:031:0001:0001:FI:PDF
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17 03 12  Euroopan lääkevirasto

17 03 12 01  Unionin rahoitusosuus Euroopan lääkevirastolle

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

31 333 000 31 333 000 33 230 000 33 230 000 31 938 223,18 31 938 223,18

Selvitysosa

Entiset alamomentit 17 03 10 01 ja 17 03 10 02

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston henkilöstö- ja hallintomenot (osastot 1 ja 2) sekä työohjelmaan liittyvät toimin
tamenot (osasto  3) niiden tehtävien suorittamiseksi, joista säädetään asetuksen (EY)  N:o  726/2004 (EUVL  L  136, 30.4.2004, 
s. 1) 57 artiklassa.

Viraston on ilmoitettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle toiminta- ja hallintomenojen välisistä määrärahasiirroista.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään alamomentille otettuihin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon 
momentille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g ala
kohdan mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän 
pääluokan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Komission delegoidun asetuksen (EU)  N:o  1271/2013  20  artiklan mukaisesti palautetut määrät ovat (varainhoitoasetuksen 
21  artiklan  3  kohdan c alakohdan  mukaisia) käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, jotka otetaan yleisen tulotaulukon 
alamomentille 6 6 0 0.

Viraston henkilöstötaulukko sisältyy tämän pääluokan liitteeseen ”Henkilöstö”.

Unionin rahoitusosuus vuodeksi 2014 on yhteensä 33 230 142 euroa. Talousarvioon otettuun 31 333 000 euron määrään lisä
tään ylijäämän palautuksesta saatava 1 897 142 euron määrä.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 297/95, annettu 10 päivänä helmikuuta 1995, Euroopan lääkearviointiviraston maksullisista palve
luista (EYVL L 35, 15.2.1995, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY)  N:o  141/2000, annettu 16  päivänä  joulukuuta 1999, harvinaislääkkeistä 
(EYVL L 18, 22.1.2000, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 726/2004, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, ihmisille ja eläimille tar
koitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön lupa- ja valvontamenettelyistä ja Euroopan lääkeviraston perustamisesta (EUVL L 136, 
30.4.2004, s. 1), jolla korvataan 22 päivänä heinäkuuta 1993 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 2309/93.

Viiteasiakirjat-säädökset

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/82/EY, annettu 6 päivänä marraskuuta 2001, eläinlääkkeitä koskevista yhtei
sön säännöistä (EYVL L 311, 28.11.2001, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/83/EY, annettu 6 päivänä marraskuuta 2001, ihmisille tarkoitettuja lääk
keitä koskevista yhteisön säännöistä (EYVL L 311, 28.11.2001, s. 67).

Komission asetus (EY)  N:o  2049/2005, annettu 15  päivänä  joulukuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 726/2004 mukaisista, mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten Euroopan lääkevirastolle suorittamia mak
suja ja siltä saamaa hallinnollista apua koskevista säännöistä (EUVL L 329, 16.12.2005, s. 4).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1901/2006, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, lastenlääkkeistä sekä ase
tuksen (ETY)  N:o  1768/92, direktiivin 2001/20/EY, direktiivin 2001/83/EY ja asetuksen (EY)  N:o  726/2004 muuttamisesta 
(EUVL L 378, 27.12.2006, s. 1).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:136:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:136:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1995&mm=02&jj=15&type=L&nnn=035&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:018:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:136:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:136:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:311:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:311:0067:0067:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:329:0004:0004:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:378:0001:0001:FI:PDF
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Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1394/2007, annettu 13 päivänä marraskuuta 2007, pitkälle kehitetyssä tera
piassa käytettävistä lääkkeistä sekä direktiivin 2001/83/EY ja asetuksen (EY)  N:o  726/2004 muuttamisesta (EUVL  L  324, 
10.12.2007, s. 121).

Komission asetus (EY)  N:o  1234/2008, annettu 24  päivänä  marraskuuta 2008, ihmisille ja eläimille tarkoitettujen lääkkeiden 
myyntilupien ehtojen muutosten tutkimisesta (EUVL L 334, 12.12.2008, s. 7).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 470/2009, annettu 6 päivänä toukokuuta 2009, yhteisön menettelyistä far
makologisesti vaikuttavien aineiden jäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläimistä saatavissa elintarvikkeissa, neuvoston 
asetuksen (ETY) N:o 2377/90 kumoamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/82/EY ja Euroopan par
lamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta (EUVL L 152, 16.6.2009, s. 11).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1235/2010, annettu 15 päivänä joulukuuta 2010, ihmisille ja eläimille tar
koitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön lupa- ja valvontamenettelyistä sekä Euroopan lääkeviraston perustamisesta annetun ase
tuksen (EY)  N:o  726/2004 ja pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettävistä lääkkeistä annetun asetuksen (EY)  N:o  1394/2007 
muuttamisesta ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevan lääketurvatoiminnan osalta (EUVL L 348, 31.12.2010, s. 1).

17 03 12 02  Erityinen rahoitusosuus harvinaislääkkeille

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 7 656 000,— 7 646 720,—

Selvitysosa

Entinen alamomentti 17 03 10 03

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asetuksen (EY)  N:o  141/2000  7  artiklassa säädetty erityinen rahoitusosuus poiketen ase
tuksen (EY) N:o 726/2004 67 artiklassa säädetystä rahoitusosuudesta. Virasto käyttää tätä rahoitusosuutta yksinomaan harvi
naislääkkeisiin liittyvien maksujen kattamiseen osittain tai kokonaan.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän alamomentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Unionin rahoitusosuus vuodeksi 2014 on yhteensä 6 000 000 euroa.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 297/95, annettu 10 päivänä helmikuuta 1995, Euroopan lääkearviointiviraston maksullisista palve
luista (EYVL L 35, 15.2.1995, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY)  N:o  141/2000, annettu 16  päivänä  joulukuuta 1999, harvinaislääkkeistä 
(EYVL L 18, 22.1.2000, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 726/2004, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, ihmisille ja eläimille tar
koitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön lupa- ja valvontamenettelyistä ja Euroopan lääkeviraston perustamisesta (EUVL L 136, 
30.4.2004, s. 1).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:324:0121:0121:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:324:0121:0121:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:334:0007:0007:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:152:0011:0011:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:348:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1995&mm=02&jj=15&type=L&nnn=035&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:018:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:136:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:136:0001:0001:FI:PDF
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17 03 13  Kansainväliset sopimukset ja jäsenyys kansainvälisissä järjestöissä kansanterveyden sekä tupakoinnin torjunnan alalla

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

200 000 200 000 192 000 189 776 200 000,— 115 773,28

Selvitysosa

Entinen momentti 17 03 05

Määräraha on tarkoitettu kattamaan unionin rahoitusosuus Maailman terveysjärjestön tupakoinnin torjuntaa koskevalle puite
sopimukselle, jonka yhteisö on ratifioinut ja jonka osapuolena unioni on.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 2004/513/EY, tehty 2 päivänä kesäkuuta 2004, Maailman terveysjärjestön (WHO) tupakoinnin torjuntaa kos
kevan puitesopimuksen tekemisestä (EUVL L 213, 15.6.2004, s. 8).

17 03 51  Kansanterveysalan toimintaohjelmien loppuun saattaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 30 370 000 49 800 000 46 872 275 51 784 380,65 57 352 883,19

Selvitysosa

Entinen alamomentti 17 03 01 01 ja entinen momentti 17 03 06

Määräraha on tarkoitettu kattamaan päätösten N:o  1786/2002/EY ja N:o  1350/2007/EY mukaiset aiempiin vuosiin liittyvät 
maksusitoumukset.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän momentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Unionin ohjelmiin osallistuvien ehdokasmaiden ja tapauksen mukaan myös Länsi-Balkanin mahdollisten ehdokkaiden rahoi
tusosuuksista saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille 6 0 3 1, voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuk
sen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1786/2002/EY, tehty 23 päivänä syyskuuta 2002, yhteisön kansanterveysalan 
toimintaohjelman (2003–2008) hyväksymisestä (EYVL L 271, 9.10.2002, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1350/2007/EY, tehty 23 päivänä lokakuuta 2007, toisesta terveysalan yhteisön 
toimintaohjelmasta (2008–2013) (EUVL L 301, 20.11.2007, s. 3).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:213:0008:0008:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:271:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:301:0003:0003:FI:PDF
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17 03 77  Pilottihankkeet ja valmistelutoimet

17 03 77 01  Pilottihanke – Terveydenhoitoalan työntekijöiden uusi työllisyystilanne: parhaat käytänteet terveydenhoitoalan työntekijöiden 
ammatillisen koulutuksen ja pätevyyden sekä palkkauksen parantamiseksi

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 80 000 p.m. p.m. 0,— 150 000,—

Selvitysosa

Entinen momentti 17 03 08

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

17 03 77 02  Pilottihanke – Terveyttä, ympäristöä, liikennettä ja ilmastonmuutosta koskeva monitahoinen tutkimus – Sisä- ja ulkoilman laa
dun parantaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

Selvitysosa

Entinen momentti 17 03 09

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

17 03 77 03  Pilottihanke – Hedelmien ja vihannesten kulutus

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— 700 000 — 500 000 1 000 000,— 298 309,26

Selvitysosa

Entinen momentti 17 03 11

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

17 03 77 04  Pilottihanke – Terveellinen ruokavalio: Varhaislapsuus ja ikääntyvä väestö

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— 600 000 1 000 000 700 000 1 000 000,— 0,—

Selvitysosa

Entinen momentti 17 03 12

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

17 03 77 05  Pilottihanke – Aikuistyypin diabetesta koskevien menestyksekkäiden ennaltaehkäisystrategioiden kehittäminen ja toteuttaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— 300 000 — 200 000 1 000 000,— 0,—

Selvitysosa

Entinen momentti 17 03 13

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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17 03 77 06  Valmistelutoimi – Mikrobilääkeresistenssi: Antibioottien liikakäytön ja väärinkäytön syitä koskeva tutkimus

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— 300 000 — 200 000 1 000 000,— 0,—

Selvitysosa

Entinen momentti 17 03 14

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta valmistelutoimen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus arvioi vuonna 2009 Euroopassa veriviljelystä useimmiten eristettyjen bakteerien 
perusteella, että nämä kohteeksi valikoituneet moniresistentit bakteerit johtivat vuosittain noin 25 000 potilaan kuolemaan ja 
niiden aiheuttamat ylimääräiset terveydenhoitokulut ja tuottavuuden menetykset olivat vuosittain vähintään 1,5 miljardia euroa. 
Antibioottien vastuuton ja virheellinen käyttö on viime vuosikymmeninä nopeuttanut tätä suuntausta. Mikrobilääkeresistenssi 
on siksi ilmiö, jolla selvästi on rajatylittäviä vaikutuksia, eikä voida sulkea pois poikkeavia vaikutuksia, jotka hyvin luultavasti 
eivät olisi hallittavissa nykyisillä resursseilla ja tietämyksellä.

Valmistelutoimen tavoitteet:

— tutkia mikrobilääkkeiden väärinkäyttöä ja niiden myyntiä reseptilääkkeinä ja ilman lääkemääräystä koko ketjussa – lääkä
ristä ja apteekkarista potilaaseen – tarkastelemalla kaikkien toimijoiden käyttäytymistä ja valitsemalla tutkimuskohteiksi ne 
avainasemassa olevat jäsenvaltiot, joissa antibiootteja saa eniten ilman lääkemääräystä. Toimella pyritään arvioimaan 
paremmin antibioottien väärinkäytön syitä, arvioimaan, kuinka laajaa antibioottien myynti ilman lääkemääräystä on koh
demaissa (mukaan luettuina maat, joissa lainsäädännön täytäntöönpanoa valvotaan huonosti), selvittämään syyt ilman lää
kemääräystä tapahtuvan myynnin yleisyydelle, arvioimaan, saavatko asianomaiset toimijat riittävästi tietoa, selvittämään 
heidän motiivinsa, kannusteensa ja käytäntönsä sekä sen, miten he kokevat mikrobilääkeresistenssin yleisen uhan, sekä laa
timaan suosituksia siitä, miten tilanteeseen voidaan parhaiten puuttua. 

— osallistua kattavan ja yhdennetyn unionin mikrobilääkeresistenssin torjuntapolitiikan laadintaan, joka johtaa sen 
käyttöönottoon.

Erityistoimet:

— perusteelliset kyselytutkimukset valmistelutoimen kohderyhmissä, 

— perinpohjaiset keskustelut, 

— tutkimuskohteiden kartoittaminen kussakin avainasemassa olevassa jäsenvaltiossa.

Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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17 03 77 07  Valmistelutoimi – Psyykkisistä ongelmista kärsiville nuorille soveltuvaan hoitoon erikoistuneen unionin asiantuntijaverkoston 
perustaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 300 000 — 200 000 1 000 000,— 0,—

Selvitysosa

Entinen momentti 17 03 15

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta valmistelutoimen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Tarkoituksena on sellaisen unionin asiantuntijaverkoston perustaminen, joka edistää ja tukee psyykkisistä ongelmista kärsiville 
nuorille soveltuvien innovatiivisten hoitopalvelujen järjestämistä (nuortentalot). Se kerää, vaihtaa, kehittää ja jakaa alan koke
musta, tietämystä ja parhaita käytäntöjä. Verkoston perustaminen on nähtävä mielenterveyttä koskevan eurooppalaisen sopi
muksen ja komission tällä alalla järjestämien konferenssien jatkotoimena.

Unionin verkoston tavoitteena on:

— kerätä, vaihtaa, kehittää ja jakaa kokemusta, tietämystä ja parhaita käytäntöjä, 

— edistää ja tukea nuorille soveltuvien hoitopalvelujen perustamista ja tarjota käytännön tukea siinä, 

— helpottaa vastavuoroista henkilöstön koulutusta, johon kuuluvat esimerkiksi opintomatkat ja harjoittelujaksot, 

— jakaa tietoa asiasta suurelle yleisölle sekä jäsenvaltioiden ja unionin viranomaisille, 

— edistää lääketieteellistä erikoistumista nuorten terveyteen, 

— huolehtia verkoston jäsenten edustuksesta unionin ja kansainvälisissä instituutioissa.

Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

17 03 77 08  Pilottihanke – Autismin kirjoon kuuluvien häiriöiden esiintyvyyttä koskeva eurooppalainen protokolla niiden varhaiseksi havait
semiseksi Euroopassa

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

800 000 790 000 1 300 000 650 000

Selvitysosa

Entinen momentti 17 03 16

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pilottihankkeen jatkaminen.

Lapsista, joilla on älyllistä toimintakykyä heikentäviä sairauksia, autismin kirjoon kuuluvat hyötyvät todennäköisimmin unio
nin lisäarvosta, ja siksi heidät olisi otettava ensisijaisiksi toimien kohteiksi. Tällä hetkellä unionissa ja jäsenvaltioissa ei toteuteta 
aikuistuneisiin ja aikuisiässä diagnosoituihin autismipotilaisiin kohdistuvia toimia, mikä vaikuttaa kielteisesti kyseisen väestö
ryhmän terveiden elinvuosien määrään ja aktiivisena ikääntymiseen.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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Jotta autismin kirjoa voitaisiin tarkastella yhteisestä eurooppalaisesta näkökulmasta, on tarpeen kannustaa toimijuutta, moni
kulttuurisia kustannustehokkaita hoitokäytäntöjä, tutkimusta ja tiedon ja kokemusten vaihtoa. Aikuisten autistien valmius huo
lehtia itsestään tai jopa elättää itseään riippuu heidän älyllisistä ominaisuuksistaan ja heidän kyvystään selvitä nyky-yhteiskunnan 
sosiaalisista ja kommunikointiin liittyvistä haasteista. Vaikka aikuisiässä diagnosoitujen potilaiden älylliset kyvyt ovat usein erit
täin hyvät, heillä on vaikeuksia huonojen sosiaalisten ja kommunikointitaitojensa vuoksi. Tarvittava erityistuki edellyttää, että 
käytettävissä on testattuja protokollia, joiden avulla voidaan todeta sellaiset autismin kirjon sairauksien oireet tai käyttäytymis
tavat, joita esiintyy toisaalta yleensä lapsuudessa diagnosoitujen autismin vakavien muotojen ja toisaalta aikuisiässä diagnosoi
tujen lievempien autismin muotojen yhteydessä. Autistiset aikuiset voivat toimia yhteiskunnan itsenäisinä jäseninä, jos heille 
opetetaan sosiaalisen kanssakäymisen muodot ja hyväksytyt käyttäytymismallit. Nykyään suurin osa niistä aikuisista autisteista, 
joiden toimintakyky on hyvä, elää sosiaalisesti eristyneinä yhteiskunnan tuen varassa, koska heidän sairastamaansa hyvätasoista 
autismia ei tunnisteta omaksi autismin muodokseen ja koska he eivät saa tarvitsemaansa erityistukea.

Hankkeen tavoite

Tämän hankkeen tavoitteena on aikuisiän autismikirjoon liittyvien kysymysten tarkastelu eli hyvän toimintakyvyn autismikir
jon varhainen toteaminen ja näiden henkilöiden tarvitsemien erityisten tukitoimien kehittäminen. Toiminnallisena tavoitteena 
on autismin kirjon henkilöiden elämänlaadun parantaminen, heidän tehokkaampi integroimisensa yhteiskuntaan sosiaalisesti ja 
ammatillisesti sekä sosiaalisen eristymisen ja varhaisen eläköitymisen estäminen.

Hankkeen kuvaus

Ehdotettu toimi perustuisi hyviin tuloksiin, joita Euroopan autismitietojärjestelmään (EAIS) liittyvässä hankkeessa 
(http://www.eais.eu/) on saavutettu protokollien kehittämisessä. Hankkeessa lähdettäisiin toteuttamaan näitä protokollia. Ehdo
tuksessa keskitytään erityisesti kansanterveysmallin soveltamiseen autismin kirjoon, ja siihen sisältyy esiintyvyyteen, seulon
taan, diagnosointiin ja hoitotoimenpiteisiin liittyviä osioita.

Hankkeella on kolme erityistavoitetta. Ne ovat seuraavat:

1) Autismin kirjon esiintyvyyden arviointi eri jäsenvaltioissa sijaitsevilla 6–9 pilottialueella käyttäen EAIS-hankkeessa kehi
tettyä eurooppalaista autismin esiintyvyysprotokollaa sekä protokollan validointi eri kielillä ja eri kulttuuriympäristöissä. 
Tämä on ensimmäinen eurooppalainen autismin esiintyvyystutkimus ja antaisi komissiolle parhaalla mahdollisella tavalla 
tarkan arvion autismin kirjon potilaista Euroopassa.

2) Autismin kirjon sairauksien varhaisen tunnistamisen toimintasuunnitelman toteuttaminen ja mahdollisuuksien mukaan sen 
validointi 6–9 pilottialueella käyttäen EAIS-hankkeessa kehitettyä yhdenmukaista protokollaa. Lisäksi tarkoituksena on 
kääntää ja mukauttaa autismin seulontavälineet eri kielille ja eri kulttuuriympäristöihin ja verrata tuloksia. Tavoitteena on 
myös lisätä tietoisuutta autismista yleisön ja ammattikunnan keskuudessa sekä tukea terveydenhuollon ammattihenkilöi
den koulutusta, jotta he tuntisivat ja tunnistaisivat paremmin lapsilla esiintyvän autismikirjon ja toisaalta aikuisiän hyväta
soisen autismin.
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3) Katsauksen luominen nykyisiin hyviin käytäntöihin, jotka liittyvät autismin kirjon varhaiseen toteamiseen, diagnosointiin 
ja hoitoon, yhteistyö eri kumppaneiden kanssa sen selvittämiseksi, miten lapsuuden ja aikuisiän autismikirjon varhainen 
toteaminen on otettu huomioon niiden palvelujärjestelmässä, erityistarpeiden määritteleminen ja siihen perustuvan kou
lutusohjelman suunnittelu tälle ryhmälle sopivien toimenpiteiden kehittämiseksi sekä henkilökunnan koulutusta koskevan 
suosituksen laadinta.

Hankkeen tuloksena on selkeä kuva vertailukelpoisista väestöpohjaisista esiintyvyyksistä jäsenvaltioissa. Lisäksi terveydenhoi
tohenkilökunnalla on käytettävissään suosituksia siitä, kuinka autismin kirjon sairaudet tunnistetaan varhaisessa vaiheessa ja 
kuinka erotetaan huono- ja hyvätasoisen autismin muodot, sekä siitä, mitkä ovat parhaat diagnoosi- ja hoitotavat, jotta vaikut
tavuus olisi yksittäisten potilaiden kannalta paras mahdollinen. Suunniteltua monikulttuurista, monikielistä kokeilua voidaan 
ainutlaatuisella tavalla laajentaa tulevaisuudessa sekä Euroopassa että muualla maailmassa siten, että voidaan parantaa autismi
kirjon potilaiden elämänlaatua. Hankkeessa keskitytään erityisesti tämän kokonaisvaltaisen kansanterveydellisen selvityksen 
tulosten levittämiseen laajasti EU:n jäsenvaltioihin, jotta mahdollisimman monet yksittäiset henkilöt ja perheet hyötyisivät niistä.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

17 03 77 09  Pilottihanke – Itsehoitojärjestelmien edistäminen unionissa

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

1 000 000 800 000 1 000 000 500 000

Selvitysosa

Entinen momentti 17 03 17

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Hankkeessa keskitytään seuraaviin: Euroopassa toimivien itsehoitoon keskittyneiden terveydenhoitojärjestelmien kustannusten 
ja etujen määrittäminen, parhaiden käytäntöjen vaihtaminen ja niiden alojen määrittäminen, joilla on mahdollista tehdä yhteis
työtä. Hankkeella pyritään myös paneutumaan entistä tarkemmin itsehoidon nykyisessä taloudellisessa ja sosiaalisessa tilan
teessa tarjoamiin mahdollisuuksiin unionissa ja sen hyödyntämisen esteiden määrittämiseen. Hankkeella testataan parhaiden 
käytäntöjen täytäntöönpanomahdollisuuksia joissakin jäsenvaltioissa.

Hankkeen tavoite on unionin tason toimintapuitteiden käyttöön ottaminen itsehoidon edistämiseksi ja tehokkaan itsehoidon 
laajamittaisempaa täytäntöönpanoa tukevien strategioiden kehittäminen. Näihin strategioihin kuuluvat seuraavat:

1) Komissio teettää riippumattoman kustannus-hyötyanalyysin itsehoidosta unionissa ja nykyisin käytössä olevista puitteista itse
hoidon lisäämiseksi ja potilaiden voimaannuttamiseksi.

— komissio käynnistää tarjouskilpailun tutkimuksen teettämisestä ja toimeksianto olisi myönnettävä arvostetulle tutkijalle

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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— tutkimuksen tavoitteita ovat:

— saatavilla olevien tutkimusten ja tietojen tarkastelu, 

— itsehoidon tilannetta unionissa ja jäsenvaltioissa koskeva analyysi, 

— potilaiden voimaannuttamisen etujen ja esteiden määrittäminen, 

— sen määrittäminen, kuinka suuri osa terveydenhuoltojärjestelmän resursseista käytetään sellaisten pienten ja lievien vai
vojen hoitoon, jotka motivoituneet, voimaantuneet ja hyvin asioista perillä olevat potilaat voisivat hoitaa tehokkaasti 
itse oikeanlaisella tuella, 

— eri jäsenvaltioissa noudatettavien itsehoitoa koskevien parhaiden käytäntöjen määrittäminen ja niiden siirrettävyyden 
testaaminen.

Komission olisi tutkimuksen tulosten perusteella määritettävä eri toimet, joilla itsehoitoa voitaisiin edistää.

2) Perustetaan itsehoidon ja terveydenhoitoalan asiantuntijoiden foorumi, jossa on mukana laaja kirjo eri sidosryhmiä.

Malli:

— mukana ovat unionin ja jäsenvaltioiden päättäjät, mielipidevaikuttajat, hallinto, tutkijat, terveydenhuollon ammattilaiset, 
potilasryhmät, kuluttajajärjestöt, elinkeinoelämä sekä julkiset ja yksityiset sairausvakuutuslaitokset, 

— toimintasuunnitelmaan sisällytetään selkeät tavoitteet, tulokset ja aikataulu, 

— tarjouskilpailun perusteella valittu organisaatio perustaa foorumin, 

— foorumin tavoite:

— niiden puutteiden määrittäminen, joita saatavilla olevissa tiedoissa on ja jotka ovat esteenä itsehoidon merkityksen 
ymmärtämiselle, 

— niiden mahdollisuuksien ja esteiden tarkastelu ja määrittäminen, jotka on määritetty komission tutkimuksessa, 

— toimien soveltamisalan ja ensisijaisten tavoitteiden määrittäminen:

— sellaiset tautiryhmät, joiden ehkäisemisessä ja tehokkaassa hoidossa itsehoitojärjestelmät voisivat olla arvokas lisä, 

— asianmukaiset välineet ja mekanismit, joilla voidaan edistää itsehoitomallia, 

— foorumin on tarkoitus julkaista unionin ohjeet siitä, miten itsehoitoa voitaisiin edistää sovitulla soveltamisalalla, 
kun otetaan huomioon tulokset, joita on saatu parhaiden käytäntöjen vaihtamiskokeiluista eri jäsenvaltiossa, 

— ehdotus erilaisista unionin tason yhteistyömahdollisuuksista tällä alalla, 

— potilaille tai kuluttajille suunnattuun tautien ehkäisyä ja hoitoa koskevaan viestintään sopivien välineiden suun
nittelu: esitteet ja interaktiiviset välineet, joita käytetään terveydenhoitopalvelujen yhteydessä, 

— diagnoosivälineiden saatavuuden lisääminen terveydenhoitopalvelujen yhteydessä: esim. verenpainemittarit, hen
gitystilavuuden mittauslaitteet, ruokavalion arviointivälineet.
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Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

17 03 77 10  Pilottihanke – Sepelvaltimotaudin sukupuolittain eriytyneet mekanismit Euroopassa

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 300 000 1 000 000 500 000

Selvitysosa

Vuoden 2013 talousarvioon otetun pilottihankkeen jatkaminen.

Sepelvaltimotauti on yksi naisten ja miesten yleisimmistä kuolinsyistä Euroopassa. Pilottihankkeeseen liittyy tutkimus, jonka tar
koituksena on vahvistaa parhaiden käytäntöjen järjestelmä koko unionille sekä parantaa diagnosointia ja hoitoa ottamalla huo
mioon taudin sukupuolittain eriytyneet ilmenemismuodot, jotta voitaisiin helpottaa taudin diagnosointia naisten ja miesten 
osalta. Samoja perusperiaatteita voidaan soveltaa myös muihin tauteihin.

Tässä ohjelmassa mukana olevien maiden tavoitteena on

— lisätä terveydenhoitohenkilöstön tietoisuutta ja yleistä tietoisuutta sukupuoleen liittyvistä eroista sepelvaltimotaudin klii
nisissä ilmenemismuodoissa ja esiintyvyydessä, 

— laatia unionin suuntaviivat sepelvaltimotaudin sukupuolittain eriytyneistä ilmenemismuodoista ja hoidoista, 

— tarkastella terveyden taustatekijöiden ja riskitekijöiden sukupuoleen liittyviä vaikutuksia, 

— levittää parhaan käytännön mukaista suunnitelmaa jäsenvaltioissa.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

17 03 77 11  Valmistelutoimi – Hedelmien ja vihannesten kulutus

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

750 000 675 000 1 000 000 500 000

Selvitysosa

Entinen momentti 17 03 19

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta valmistelutoimen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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Valmistelutoimella pyritään lisäämään tuoreiden hedelmien ja vihannesten kulutusta heikommassa asemassa olevien väestöryh
mien keskuudessa (pienituloiset raskaana olevat naiset ja heidän lapsensa, ikääntyneet jne.) kansanterveyden parantamiseksi ja 
hedelmä- ja vihannesmarkkinoiden kysynnän edistämiseksi.

Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

17 03 77 12  Pilottihanke – Terveyserojen vähentäminen: asiantuntemuksen kehittäminen ja toimien arviointi

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

1 500 000 750 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisen pilottihankkeen perustaminen, jonka tarkoituksena on parantaa tiedon jakamista 
ja toimia terveyserojen vähentämiseksi unionissa etenkin niissä jäsenvaltioissa ja niillä alueilla, joiden tarpeet ovat suurimmat ja 
jotka saavat tukea koheesiorahastosta.

Sillä perustetaan unionin kattava asiantuntijoiden ja poliittisten neuvonantajien välisen vaihdon verkosto, jossa keskitytään poli
tiikan kehittämistä ja täytäntöönpanoa koskevaan tukeen ja koulutukseen sekä käytännön toimiin, joilla puututaan terveyseroi
hin kansallisella tasolla sekä valtiotasoa alemmalla tasolla / aluetasolla.

Verkoston painopisteisiin kuuluvat erityisesti asiantuntemuksen kehittäminen aiheista, jotka liittyvät ennaltaehkäisevien toi
mien tehokkuuteen, terveydenhoitopalvelujen saatavuuden eroihin ja siihen liittyvään syrjintään sekä strategioihin, joiden avulla 
voidaan heikentää terveyseroihin vaikuttavien sosiaalisten sekä ympäristö- ja käyttäytymistekijöiden vaikutusta.

Pilottihankkeessa tarkastellaan ja arvioidaan myös unionin rakennerahastoista ja ohjelmista jo tuettuja toimia, joilla puututaan 
terveyseroihin. Tässä pilottihankkeessa toteutettavien konkreettisten toimien määrittelyä edeltää hankkeeseen osallistuvien jäsen
valtioiden ja kansanterveyden ja terveydenhuoltopolitiikan alalla toimivien sidosryhmien kuuleminen.

Tällä pilottihankkeella pyritään parantamaan politiikan keskeisten kohderyhmien tietoisuutta ja tietämystä siitä, kuinka tärkeää 
terveyseroihin on puuttua, sekä mahdollisuuksista puuttua niihin etenkin rakennerahastojen avulla. Siinä myös tarkastellaan ja 
arvioidaan rakennerahastojen ja ohjelmien kautta toteutettuja asiaan liittyviä toimia ja edistetään näin päätöksenteon paranta
mista tulevaisuudessa.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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17 03 77 13  Pilottihanke – Näyttöön perustuvien strategioiden kehittäminen eristyksissä olevien ja haavoittuvien henkilöiden terveydentilan 
parantamiseksi

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

1 000 000 500 000

Selvitysosa

Tarttumattomien tautien esiintyvyys kasvaa kaikissa jäsenvaltioissa ennennäkemätöntä vauhtia. Samaan aikaan yhä useammilla 
eurooppalaisilla on esimerkiksi lihavuuteen ja mielenterveyteen liittyviä ongelmia. Etenkin eristyksissä olevien ja haavoittuvien 
henkilöiden terveys heikkenee. Terveyden heikkenemisestä kärsivät sekä miehet että naiset, mutta heidän terveysongelmansa 
eivät ole samanlaisia ja niihin olisi puututtava eri lailla.

Komissio julkaisi vuonna 2011 eurooppalaismiesten terveydentilasta kattavan selvityksen, jonka mukaan naisten ja miesten ter
veydessä on merkittäviä eroja. Yksi selvityksen keskeisistä toteamuksista on se, että miesten terveydentilan parantaminen hyö
dyttää sekä suoraan että epäsuorasti myös naisia ja lapsia. Vuonna 2009 komissio julkaisi samanlaisen selvityksen 
eurooppalaisnaisten terveydentilasta.

Entistä selvemmin tunnutaan tiedostavan, että miesten ja naisten terveysongelmia on käsiteltävä eri lähtökohdista, ja siksi tällä 
hankkeella on seuraavat tavoitteet:

1) kerätään ja arvioidaan – esimerkiksi Euroopan yhteisön terveysindikaattorien (European Community Health Indicators – 
ECHI) kautta – olemassa olevaa tietoa (erityisesti eristyksissä olevien ja haavoittuvien) miesten ja naisten terveyteen liitty
vistä eroista osallistuvissa jäsenvaltioissa sekä olemassa olevista käytännöistä asiaan puuttumiseksi;

2) lisätään tietopohjaa etenkin eristyksissä olevien ja haavoittuvien henkilöiden elämäntavoista ja suhtautumisesta terveyteen 
(mielenterveys mukaan lukien), ennaltaehkäisyyn, hoitoon ja kuntoutukseen sekä syistä, joiden vuoksi tämä nimenomai
nen henkilöryhmä vaikuttaa haluttomammalta muuttamaan elämäntapojaan ja hakemaan apua lääkäriltä tai muiden ter
veyspalvelujen kautta – tutkimukset voivat olla sekä sairauskohtaisia että väestöpohjaisia;

3) analysoidaan eri jäsenvaltioiden terveydenhuoltojärjestelmiä sen selvittämiseksi, miksi heikommassa asemassa olevat ryh
mät käyttävät suhteessa muita vähemmän terveyspalveluita ja mitä voidaan tehdä tilanteen korjaamiseksi;

4) kehitetään ja testataan kerätyn näytön perusteella (sukupuolittain) kohdennettuja strategioita, joilla pyritään parantamaan 
kyseisten henkilöiden terveydentilaa, auttamaan heitä saamaan terveyspalveluja ja estämään terveysongelmien esiintymi
sen alun alkaen;

5) levitetään tuloksia ja parhaiden käytäntöjen esimerkkejä jäsenvaltioihin, etenkin perusterveydenhuollon alalla toimiville, 
sekä kannustetaan tulosten seurantaan.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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17 03 77 14  Valmistelutoimi – Terveellinen ruokavalio: varhaislapsuus ja ikääntyvä väestö

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

500 000 250 000

Selvitysosa

Valmistelutoimen tarkoituksena on jatkaa hanketta, jossa korostetaan oikean ja terveellisen ruokavalion merkitystä erityisesti 
ikääntyvän väestön kannalta.

Euroopan ikääntyminen on demografinen ilmiö, joka johtuu Euroopan kansalaisten hedelmällisyyden laskusta ja odotettavissa 
olevan elinajan pitenemisestä.

Euroopan väestön odotetaan ikääntyvän seuraavan neljänkymmenen vuoden aikana, ja tämä ilmiö liittyy tiiviisti 
ravitsemuskysymyksiin.

Kuten useissa eri tutkimuksissa on tunnustettu, ravitsemuksella on suuri ja merkittävä vaikutus monien sairauksien hoitoon ja 
ehkäisyyn ja ikääntyvän väestön hyvän terveydentilan ja elämänlaadun säilyttämiseen.

Iän lisääntyessä kroonisten sairauksien esiintyvyys nousee korkeaksi. Näyttö viittaa ravitsemuksen ja erityisesti hedelmiin ja 
vihanneksiin perustuvan tasapainoisen ja terveellisen ruokavalion suureen merkitykseen näille sairauksille altistumisen, niiden 
kehittymisen ja niiden seurausten osalta.

Tämän hankkeen tavoitteena on myös tarjota ravitsemusneuvontaa vanhemmille ja lapsille. Huomio kohdistuu varhaislapsuu
teen, ja hanke voisi näin ollen kattaa raskauden aikaisen ravinnonsaannin, rintaruokinnan ja lastenruoat. Hankkeella on kaksi 
päätavoitetta, eli valistaa vanhempia hyvän ravinnon tärkeydestä lapsille ja kouluttaa lapsia tekemään tietoisesti terveellisiä elä
mäntapavalintoja koko elämänsä ajan. Hanke toteutetaan osana kansanterveysohjelmaa ja siinä keskitytään erityisesti ohjelman 
kahteen yleiseen tavoitteeseen: terveyden edistämiseen ja terveyteen liittyvän eriarvoisuuden vähentämiseen sekä terveystiedon 
jakamiseen.

Tämän hankkeen kohderyhmät pyritään tavoittamaan eri kanavien kautta, muun muassa äitiysvalmennuskoulutuksen, sairaa
loiden, päiväkotien, esikoulujen sekä koulujen kautta. Hankkeeseen olisi otettava mukaan asiaankuuluvia kansalaisyhteiskun
nan järjestöjä, kuten valtiosta riippumattomia terveysalan järjestöjä, sekä terveydenhuoltoalan ammattilaisia, kuten 
lastenlääkäreitä ja kätilöitä, sekä kansallisia ja alueellisia terveysviranomaisia. Eri tahojen välisellä yhteistyöllä pyrittäisiin tarjoa
maan elintarviketeollisuudesta riippumatonta ravitsemusneuvontaa sekä vanhemmille että lapsille. Tiedotuskampanjat voitai
siin toteuttaa laatimalla esitteitä (joita esimerkiksi kätilöt jakaisivat odottaville äideille tai lastenlääkärit vanhemmille) tai 
järjestämällä kouluissa tilaisuuksia.

Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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17 03 77 15  Valmistelutoimi – Eurooppalainen tutkimus epilepsian aiheuttamista ongelmista ja sen hoidosta

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

1 230 000 615 000

Selvitysosa

Epilepsialla tarkoitetaan aivotoiminnan häiriötä, jolle on tyypillistä pitkäkestoinen taipumus saada epileptisiä kohtauksia, ja sii
hen liittyviä neurobiologisia, kognitiivisia, psykologisia ja sosiaalisia vaikutuksia. Viimeksi mainittuja vaikutuksia ovat muun 
muassa ennenaikainen kuolema, leimautuminen, sosiaalinen syrjäytyminen ja elämän laadun heikkeneminen. Saatavilla olevista 
tehokkaista hoidoista huolimatta terveydenhuollon saamiselle on esteitä, joiden seurauksena hoidon saannissa on suuria eroja. 
Yli kymmenen vuotta sitten tehdyn eurooppalaisen tutkimuksen mukaan epilepsian hoitoon liittyvät resurssit olivat puutteel
lisia ja hoidon saannissa oli suuria eroja jäsenvaltioiden välillä, mutta nykytilannetta ei tiedetä. Riittävien resurssien myöntämi
seen liittyvien vaikeuksien lisäksi arviot epilepsian esiintyvyydestä ja kustannuksista Euroopassa vaihtelevat huomattavasti. 
European Brain Councilin hiljattain antamassa selvityksessä arvioitiin, että 2,6 miljoonalla ihmisellä Euroopassa on epilepsia, ja 
WHO/ILAE/IBE:n kertomuksessa arvioidaan, että 6 miljoonaa ihmistä Euroopassa kärsii epilepsiasta. Epilepsian todellinen esiin
tyvyys vaihtelee todennäköisesti jonkin verran maiden ja alueiden välillä ja mahdollisesti myös ajan kuluessa. On kuitenkin epä
selvää, selittyvätkö selkeät erot Euroopassa raportoiduissa esiintyvyyksissä maiden välillä ja niiden sisällä todellisilla esiintyvyyttä 
koskevilla eroilla vai käytettyjen menetelmien eroilla vai niiden yhdistelmällä.

Epilepsiatilannetta Euroopassa koskevat tiedot ovat hyvin puutteellisia. Monia maita ja alueita ei ole tutkittu ollenkaan ja maissa, 
joissa tutkimuksia on tehty, havainnot ovat olleet ristiriitaisia. Näin ollen tarvitaan kiireellisesti kattava Euroopan laajuinen tut
kimus epilepsian aiheuttamasta taakasta ja terveydenhuollon saatavuudesta käyttäen asianmukaista ja standardoitua menetel
mää. Tutkimuksesta saatavat tiedot tulevat olemaan keskeisen tärkeitä toimintasuunnitelmille sekä päätöksille, jotka koskevat 
resurssien myöntämistä kestävän, riittävän, tasavertaisen ja kustannustehokkaan epilepsiahoidon tarjoamiseksi kaikkialla Euroo
passa. Kohdennettu lähestymistapa hoidon tarjoamiseen on erityisen tärkeä epilepsian kaltaisen suuren taakan aiheuttavan sai
rauden yhteydessä. Terveydenhuoltopalvelujen tarjoamisen suunnittelu siten, että sairauden aiheuttamaa taakkaa helpotetaan 
kaikkialla Euroopassa, edellyttää täsmällisiä tietoja hoitoa tarvitsevista, yhteiskunnassa vallitsevista asenteista epilepsiaa kohtaan 
ja terveydenhuoltopalvelujen saatavuuden esteistä sekä hoidon taloudellisista kustannuksista.

Tämän mittakaavan tutkimuksella odotetaan olevan huomattava vaikutus sen selvittämiseen luotettavasti, onko Euroopassa alu
eita, joilla epilepsian esiintyvyys on suurempi kuin muilla alueilla. Tutkimuksesta toivotaan saatavan myös luotettavaa näyttöä 
epilepsian esiintyvyydestä unionissa, millä olisi suuri vaikutus siihen, miten sairaus otetaan huomioon politiikan alaa koske
vassa päätöksenteossa. Vastaavasti kustannusten selvittäminen mahdollistaisi sairauden hallinnointia koskevan aikaisempaa 
paremman suunnittelun. Tämänhetkisessä hajanaisessa epilepsiahoidossa on puutteita ja resursseja koskevat erot ovat suuria 
jäsenvaltioiden välillä. Tutkimuksella tunnistettaisiin puutteet ja selvitettäisiin yleisen ja terveydenhuoltohenkilöstölle suunna
tun koulutuksen tarve, jotta voitaisiin torjua epilepsiaan liittyvää leimautumista. Ehdotettu ainutlaatuinen eurooppalainen tut
kimus edesauttaisi koordinoitua yleiseurooppalaista toimintaa, jolla varmistettaisiin tasavertainen epilepsiahoito ja epilepsian 
kanssa elävien ihmisten elämänlaatu. Tutkimus osoittaisi lisäksi, että yksittäisten jäsenvaltioiden on parannettava epilepsiahoi
don saatavuutta ja täten parannettava epilepsian kanssa elävien ihmisten elämänlaatua sekä vähennettävä sairaudesta aiheutuvia 
kustannuksia.



KOMISSIO
OSASTO 17 — TERVEYS- JA KULUTTAJA-ASIAT

LUKU 17 03 — KANSANTERVEYS (jatkoa)

17 03 77 (jatkoa)

17 03 77 15 (jatkoa)

20.2.2014 FI Euroopan unionin virallinen lehti II/759

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena on arvioida epilepsian aiheuttamaa taakkaa sekä unionissa saatavilla olevaa epilepsiahoitoa jäsenvaltioi
den yhteisen koordinoidun informaatiofoorumin perustamiseksi. Foorumiin osallistuvat epilepsian aiheuttamaa taakkaa käsit
televät kansalaisjärjestöt, sidosryhmät ja valtion organisaatiot. Hankkeessa tunnistetaan hyvät käytännöt ja tehdään aikaisempaa 
parempaa epilepsiahoitoa unionissa koskevia suosituksia.

Strateginen tavoite on tarjota tarvittavat tiedot riittävien resurssien myöntämiseksi, jotta kaikissa jäsenvaltioissa voidaan tarjota 
korkealaatuista ja tasavertaista epilepsiahoitoa ja täten kuroa umpeen tarjottavassa hoidossa ilmenevät erot. Näin torjutaan epi
lepsian vakavia seurauksia, vähennetään työttömyyttä, leimautumista ja eristäytymistä sekä varmistetaan epilepsian kanssa elä
vien ihmisten elämänlaadun paraneminen Euroopan parlamentin kirjallisessa kannanotossa epilepsiaan esittämien suositusten 
mukaisesti.

Hankkeen kuvaus

Hanke käynnistetään määrittelemällä standardoitu menetelmä, joka soveltuu epilepsiaan liittyvien leimautumisen ja yleisten 
asenteiden sekä sen sairastuvuuden, esiintyvyyden ja siitä aiheutuvien kustannusten ja epilepsiahoidon järjestämisen ja saata
vuuden tutkimiseen. Ehdotettu toimi muodostuu standardoidusta, tulevasta väestöpohjaisesta tutkimuksesta, joka toteutetaan 
8–12 EU:n jäsenvaltion edustavalla alueella. Alueet valitaan niin, että ne edustavat kaikkia unionin alueita (itää, länttä, pohjoista 
ja etelää) ja ne valitaan lähinnä maista, joista ei ole saatavilla tietoja. Mukaan otetaan myös maita, joista on saatavilla tietoja aikai
semmista tutkimuksista, käytetyn menetelmän luotettavuuden toteamiseksi. Osallistuviin maihin perustetaan tutkimusryhmät. 
Ne käyttävät moniin lähteisiin perustuvaa menetelmää etsiessään määritetyltä maantieteelliseltä alueelta asiaankuuluvia sairaa
loita, laitoksia, lääkäreitä ja aivosähkökäyriä mittaavia laboratorioita varmistaakseen, että tapaukset vastaavat International Lea
gue Against Epilepsy -järjestön epilepsiamääritelmää. Tavoitteena on kattaa kaikki ikäryhmät, sairauden kestot ja vakavuusasteet. 
Kunkin epilepsiatapauksen suorat terveydenhuoltokulut ja muut kuin lääketieteelliset kulut sekä epäsuorat kulut selvitetään 
yhden vuoden ajanjaksolla. Kulut selvitetään myös vastaavista tarkastuksista ilman epilepsiaa. Analyysi sisältää leimautumisen, 
elämänlaadun, työllisyyden ja terveydenhuollon saatavuuden arvioinnin. Paikalliset tutkimusryhmät käyttävät validoituja kysy
myslomakkeita arvioidakseen suuren yleisön ja terveydenhuoltohenkilöstön epilepsiaa koskevaa tietämystä ja asenteita omilla 
alueillaan. Lisäksi ne tutkivat epilepsiahoidon alueellista järjestämistä.

Tulosten perusteella laaditaan suosituksia päätöksentekijöille ja menetelmiä niiden täytäntöönpanon ja kestävyyden 
seuraamiseksi.

Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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LUKU  17 04  —  ELINTARVIKKEIDEN JA REHUJEN TURVALLISUUS, ELÄINTEN TERVEYS JA HYVINVOINTI SEKÄ KASVIEN TERVEYS

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012
%

Maksut
2012/2014Maksusitou

mukset Maksut Maksusitou
mukset Maksut Maksusitou

mukset Maksut

17 04 ELINTARVIKKEIDEN JA REHUJEN 
TURVALLISUUS, ELÄINTEN TER
VEYS JA HYVINVOINTI SEKÄ 
KASVIEN TERVEYS

17 04 01 Eläinten paremman terveystilan
teen ja korkeatasoisen eläinten 
suojelun varmistaminen unio
nissa 3 180 000 000 4 000 000 —

17 04 02 Kasveille haitallisten organismien 
ajoissa tapahtuvan havaitsemisen 
ja niiden hävittämisen varmista
minen 3 5 000 000 3 000 000 —

17 04 03 Vaikuttavan, tehokkaan ja luotet
tavan valvonnan varmistaminen 3 45 724 000 15 000 000 —

17 04 04 Eläinten ja kasvien terveyteen 
liittyviä kiireellisiä toimenpiteitä 
koskeva rahasto 3 20 000 000 7 500 000 —

17 04 05 Maatalousalan merkittäviin krii
seihin liittyvät kiireelliset toimen
piteet 2 p.m. p.m. —

17 04 10 Rahoitusosuudet kansainvälisiin 
sopimuksiin ja jäsenyydelle kan
sainvälisissä järjestöissä elintar
vikkeiden turvallisuuden, eläinten 
terveyden, eläinten hyvinvoinnin 
ja kasvien terveyden alalla 4 276 000 276 000 276 000 272 804 250 000,— 222 558,29 80,64

17 04 51 Elintarvikkeiden ja rehujen tur
vallisuuteen, eläinten terveyteen, 
eläinten hyvinvointiin ja kasvien 
terveyteen liittyvien aiempien 
toimenpiteiden loppuun saattami
nen 3 p.m. 186 296 000 272 000 000 244 633 732 265 766 437,30 264 562 840,35 142,01

17 04 77 Pilottihankkeet ja valmistelutoi
met

17 04 77 01 Pilottihanke – Koordinoitu 
eurooppalainen eläinsuojeluver
kosto 2 — 300 000 — 300 000 919 286,— 0,— 0,—

17 04 77 02 Valmistelutoimi – Eläinkuljetusten 
valvontapisteet (pysähdyspaikat) 2 — p.m. p.m. p.m. 0,— 1 858 095,60 —

17 04 77 03 Pilottihanke – Eläinkuljetuksia kos
kevien parhaiden käytäntöjen 
kehittäminen 2 1 000 000 500 000 —

17 04 77 04 Pilottihanke – Tila- ja pienjuusto
loiden eurooppalainen verkosto – 
Hyvän hygieniakäytännön euroop
palaisten ohjeiden laatiminen 2 250 000 125 000 —

Momentti 17 04 77 – Välisumma 1 250 000 925 000 p.m. 300 000 919 286,— 1 858 095,60 200,88

Luku 17 04 – Yhteensä 252 250 000 216 997 000 272 276 000 245 206 536 266 935 723,30 266 643 494,24 122,88
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17 04 01  Eläinten paremman terveystilanteen ja korkeatasoisen eläinten suojelun varmistaminen unionissa

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

180 000 000 4 000 000

Selvitysosa

Uusi momentti

Unionin rahoitusosuus auttaa nopeuttamaan eläintautien hävittämis- ja valvontatoimia jäsenvaltioiden rahoituksella saavutet
tuun toimintaan verrattuna sekä yhdenmukaistamaan toimia unionin tasolla. Merkittävä osa näistä taudeista ja tartunnoista on 
ihmisiin siirtyviä zoonooseja (BSE, luomistauti, lintuinfluenssa, salmonelloosi, tuberkuloosi jne.). Kyseisten tautien esiintyminen 
heikentää lisäksi sisämarkkinoiden toimivuutta. Niiden torjunnan avulla parannetaan osaltaan väestön terveyttä ja kohennetaan 
elintarviketurvallisuutta unionissa.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan unionin osuus toiminnasta, joka tähtää esteiden poistamiseen tavaroiden vapaalta liikku
vuudelta näillä aloilla, sekä eläinlääkintäalan tuki- ja puitetoimenpiteet.

Siihen kuuluu taloudellisen tuen antaminen

— suu- ja sorkkataudin antigeenien ja erilaisten rokotteiden ostamiseen, varastointiin ja kehittelyyn, 

— sellaisten merkittyjen rokotteiden ja testien kehittämiseen, joiden avulla rokotetut ja sairaat eläimet voidaan erottaa 
toisistaan.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002, annettu 28 päivänä tammikuuta 2002, elintarvikelainsäädäntöä 
koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvik
keiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1) ja erityisesti sen 50 artikla.

Neuvoston päätös 2009/470/EY, tehty 25  päivänä  toukokuuta 2009, tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista (EUVL  L  155, 
18.6.2009, s. 30).

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 7 päivänä kesäkuuta 2013 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elintarvikeketjuun, eläin
ten terveyteen ja eläinten hyvinvointiin, kasvien terveyteen ja kasvien lisäysaineistoon liittyvien menojen hallinnointia koske
vista säännöksistä sekä neuvoston direktiivien 98/56/EY, 2000/29/EY ja  2008/90/EY, asetusten (EY)  N:o  178/2002, 
(EY) N:o 882/2004 ja (EY) N:o 396/2005, direktiivin 2009/128/EY ja asetuksen (EY) N:o 1107/2009 muuttamisesta ja neuvos
ton päätösten 66/399/ETY, 76/894/ETY ja 2009/470/EY kumoamisesta (KOM(2013) 327).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:031:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:155:0030:0030:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:155:0030:0030:FI:PDF
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17 04 02  Kasveille haitallisten organismien ajoissa tapahtuvan havaitsemisen ja niiden hävittämisen varmistaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

5 000 000 3 000 000

Selvitysosa

Uusi momentti

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ennalta ehkäisevät toimet, joilla torjutaan maatalous- ja puutarhakasveja, metsiä ja maise
mia uhkaavia tuholaisia ja tauteja. Lisäksi se kattaa unionin osuuden unionin syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettaviin maa
talousalan erityistoimenpiteisiin.

Oikeusperusta

Neuvoston direktiivi 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhtei
söön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä (EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1).

Neuvoston asetus (EY) N:o 247/2006, annettu 30 päivänä tammikuuta 2006, unionin syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutet
tavista maatalousalan erityistoimenpiteistä (EUVL L 42, 14.2.2006, s. 1).

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 7 päivänä kesäkuuta 2013 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elintarvikeketjuun, eläin
ten terveyteen ja eläinten hyvinvointiin, kasvien terveyteen ja kasvien lisäysaineistoon liittyvien menojen hallinnointia koske
vista säännöksistä sekä neuvoston direktiivien 98/56/EY, 2000/29/EY ja  2008/90/EY, asetusten (EY)  N:o  178/2002, 
(EY) N:o 882/2004 ja (EY) N:o 396/2005, direktiivin 2009/128/EY ja asetuksen (EY) N:o 1107/2009 muuttamisesta ja neuvos
ton päätösten 66/399/ETY, 76/894/ETY ja 2009/470/EY kumoamisesta (KOM(2013) 327).

17 04 03  Vaikuttavan, tehokkaan ja luotettavan valvonnan varmistaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

45 724 000 15 000 000

Selvitysosa

Uusi momentti

Määräraha on tarkoitettu asetuksen (EY) N:o 882/2004 mukaisten ensimmäisten toimenpiteiden täytäntöönpanoon:

— unionin laboratorioiden toimet, 

— rehu- ja elintarvikevalvontaa koskeva koulutus, 

— elintarvike- ja eläinlääkintätoimiston tarkastusmatkoille osallistuvien kansallisten asiantuntijoiden matka- ja oleskelukulut, 

— tietotekniset välineet, viestintä ja tiedotus rehu- ja elintarvikevalvonnasta, turvallisempiin elintarvikkeisiin tähtäävän unio
nin strategian kehittäminen, 

— tiedottamistoimet eläinten suojelun alalla, mukaan lukien tiedotuskampanjat ja -ohjelmat, joilla tiedotetaan yleisölle roko
tetuista eläimistä saatavan lihan vaarattomuudesta, sekä tiedotuskampanjat ja -ohjelmat, joissa korostetaan rokotusstrate
gioiden humaania ulottuvuutta tarttuvien eläintautien torjunnassa, 

— eläinten suojeluun liittyvien määräysten noudattamisen valvonta kuljetettaessa eläimiä teuraaksi,

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:169:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:042:0001:0001:FI:PDF
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— sellaisen nopean hälytysjärjestelmän perustaminen ja ylläpitäminen, jonka välityksellä ilmoitetaan elintarvikkeista tai 
rehuista ihmisten ja eläinten terveydelle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä riskeistä, mukaan luettuna maailmanlaajui
nen nopea hälytysjärjestelmä, 

— tekniset ja tieteelliset toimet unionin eläinlääkintälainsäädännön kehittämiseksi ja eläinlääketieteellisen koulutuksen 
kehittäminen, 

— tietotekniset välineet, mukaan luettuna Traces ja eläintautien ilmoitusjärjestelmä, 

— koiran ja kissan turkiksen laittoman maahantuonnin torjunta.

Määrärahasta on lisäksi tarkoitus kattaa unionin osuus toimista, jotka ovat tarpeen, jotta komissio ja/tai jäsenvaltiot voivat toteut
taa jäljempänä mainittujen oikeusperustojen mukaiset toimenpiteet. Se kattaa erityisesti sellaisten säännösten mukaiset toimen
piteet, joiden tarkoituksena on poistaa tavaroiden vapaan liikkuvuuden esteet näillä aloilla.

Oikeusperusta

Neuvoston direktiivi 66/401/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1966, rehukasvien siementen pitämisestä kaupan (EYVL 125, 
11.7.1966, s. 2298/66).

Neuvoston direktiivi 66/402/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1966, viljakasvien siementen pitämisestä kaupan (EYVL 125, 
11.7.1966, s. 2309/66).

Neuvoston direktiivi 68/193/ETY, annettu 9 päivänä huhtikuuta 1968, viiniköynnöksen kasvullisen lisäysaineiston pitämisestä 
kaupan (EYVL L 93, 17.4.1968, s. 15).

Neuvoston päätös 94/800/EY, tehty 22 päivänä joulukuuta 1994, Uruguayn kierroksen (1986–1994) monenvälisissä kauppa
neuvotteluissa laadittujen sopimusten tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta yhteisön toimivaltaan kuuluvissa asioissa 
(EYVL  L  336, 23.12.1994, s.  1) ja erityisesti luvun ”Sopimus terveys- ja kasvinsuojelutoimista” 5  artikla ”Riskien arviointi ja 
asianmukaisen terveys- ja kasvinsuojelun tason määrittäminen”.

Neuvoston direktiivi 98/56/EY, annettu 20  päivänä  heinäkuuta 1998, koristekasvien lisäysaineiston pitämisestä kaupan 
(EYVL L 226, 13.8.1998, s. 16).

Neuvoston direktiivi 1999/105/EY, annettu 22 päivänä joulukuuta 1999, metsänviljelyaineiston pitämisestä kaupan (EYVL L 11, 
15.1.2000, s. 17) ja erityisesti sen 11 artiklan 1 kohta.

Neuvoston direktiivi 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhtei
söön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä (EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1).

Neuvoston direktiivi 2002/53/EY, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2002, viljelykasvilajien yleisestä lajikeluettelosta (EYVL L 193, 
20.7.2002, s. 1) ja erityisesti sen 17 artikla.

Neuvoston direktiivi 2002/54/EY, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2002, juurikkaiden siementen pitämisestä kaupan (EYVL L 193, 
20.7.2002, s. 12).

Neuvoston direktiivi 2002/55/EY, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2002, vihannesten siementen pitämisestä kaupan (EYVL L 193, 
20.7.2002, s. 33).

Neuvoston direktiivi 2002/56/EY, annettu 13  päivänä  kesäkuuta 2002, siemenperunoiden pitämisestä kaupan (EYVL  L  193, 
20.7.2002, s. 60).

Neuvoston direktiivi 2002/57/EY, annettu 13  päivänä  kesäkuuta 2002, öljy- ja kuitukasvien siementen pitämisestä kaupan 
(EYVL L 193, 20.7.2002, s. 74).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY)  N:o  396/2005, annettu 23  päivänä  helmikuuta 2005, torjunta-ainejäämien 
enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla (EUVL L 70, 16.3.2005, s. 1).

Neuvoston direktiivi 2008/72/EY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2008, vihannesten lisäys- ja taimiaineiston, lukuun ottamatta 
siemeniä, pitämisestä kaupan (EUVL L 205, 1.8.2008, s. 28).

Neuvoston direktiivi 2008/90/EY, annettu 29 päivänä syyskuuta 2008, hedelmäntuotantoon tarkoitettujen hedelmäkasvien ja 
niiden lisäysaineiston pitämisestä kaupan (EUVL L 267, 8.10.2008, s. 8).

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1966&mm=07&jj=11&type=P&nnn=125&pppp=2298&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1966&mm=07&jj=11&type=P&nnn=125&pppp=2298&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1966&mm=07&jj=11&type=P&nnn=125&pppp=2309&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1966&mm=07&jj=11&type=P&nnn=125&pppp=2309&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1968&mm=04&jj=17&type=L&nnn=093&pppp=0015&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=12&jj=23&type=L&nnn=336&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:226:0016:0016:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:011:0017:0017:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:011:0017:0017:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:169:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:193:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:193:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:193:0012:0012:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:193:0012:0012:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:193:0033:0033:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:193:0033:0033:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:193:0060:0060:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:193:0060:0060:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:193:0074:0074:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:070:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:205:0028:0028:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:267:0008:0008:FI:PDF
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Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/128/EY yhteisön politiikan puitteista torjunta-aineiden kestävän käytön 
aikaansaamiseksi (EUVL L 309, 24.11.2009, s. 71).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY)  N:o  1107/2009, annettu 21  päivänä  lokakuuta 2009, kasvinsuojeluaineiden 
markkinoille saattamisesta (EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1).

Neuvoston päätös 2009/470/EY, tehty 25  päivänä  toukokuuta 2009, tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista (EUVL  L  155, 
18.6.2009, s. 30).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 882/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, rehu- ja elintarvikelain
säädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta val
vonnasta (EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1332/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, elintarvike-entsyymeistä 
sekä neuvoston direktiivin 83/417/ETY, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999, direktiivin 2000/13/EY, neuvoston direk
tiivin 2001/112/EY ja asetuksen (EY) N:o 258/97 muuttamisesta (EUVL L 354, 31.12.2008, s. 7).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY)  N:o  1333/2008, annettu 16  päivänä  joulukuuta 2008, elintarvikelisäaineista 
(EUVL L 354, 31.12.2008, s. 16).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1334/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, elintarvikkeissa käytet
tävistä aromeista ja tietyistä ainesosista, joilla on aromaattisia ominaisuuksia, sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1601/91, ase
tusten (EY) N:o 2232/96 ja (EY) N:o 110/2008 sekä direktiivin 2000/13/EY muuttamisesta (EUVL L 354, 31.12.2008, s. 34).

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 7 päivänä kesäkuuta 2013 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elintarvikeketjuun, eläin
ten terveyteen ja eläinten hyvinvointiin, kasvien terveyteen ja kasvien lisäysaineistoon liittyvien menojen hallinnointia koske
vista säännöksistä sekä neuvoston direktiivien 98/56/EY, 2000/29/EY ja  2008/90/EY, asetusten (EY)  N:o  178/2002, 
(EY) N:o 882/2004 ja (EY) N:o 396/2005, direktiivin 2009/128/EY ja asetuksen (EY) N:o 1107/2009 muuttamisesta ja neuvos
ton päätösten 66/399/ETY, 76/894/ETY ja 2009/470/EY kumoamisesta (COM(2013) 327 final).

17 04 04  Eläinten ja kasvien terveyteen liittyviä kiireellisiä toimenpiteitä koskeva rahasto

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

20 000 000 7 500 000

Selvitysosa

Uusi momentti

Tiettyjen eläintautien puhkeaminen unionissa voi vaikuttaa huomattavasti sisämarkkinoiden toimintaan sekä unionin ja kol
mansien maiden välisiin kauppasuhteisiin. Sen vuoksi on tärkeää, että unioni osallistuu taloudellisen tuen avulla toimiin, joiden 
tavoitteena on hävittää mahdollisimman nopeasti vakavien tartuntatautien tautipesäkkeet jäsenvaltioissa toteuttamalla näiden 
tautien torjuntaan tähtääviä unionin toimia.

Määrärahasta on tarkoitus kattaa korjaavat toimet, joilla torjutaan maatalous- ja puutarhakasveja, metsiä ja maisemia uhkaavia 
tuholaisia ja tauteja. Tällaisiin kuuluvat haitalliset vieras- ja tulokaslajit sekä niiden aiheuttamat taudit (kuten mäntyankeroinen), 
jotka ovat yleistymässä ja leviämässä.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:309:0071:0071:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:309:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:155:0030:0030:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:155:0030:0030:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:165:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:354:0007:0007:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:354:0016:0016:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:354:0034:0034:FI:PDF
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Oikeusperusta

Neuvoston direktiivi 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhtei
söön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä (EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1).

Neuvoston päätös 2009/470/EY, tehty 25  päivänä  toukokuuta 2009, tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista (EUVL  L  155, 
18.6.2009, s. 30).

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 7 päivänä kesäkuuta 2013 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elintarvikeketjuun, eläin
ten terveyteen ja eläinten hyvinvointiin, kasvien terveyteen ja kasvien lisäysaineistoon liittyvien menojen hallinnointia koske
vista säännöksistä sekä neuvoston direktiivien 98/56/EY, 2000/29/EY ja  2008/90/EY, asetusten (EY)  N:o  178/2002, 
(EY) N:o 882/2004 ja (EY) N:o 396/2005, direktiivin 2009/128/EY ja asetuksen (EY) N:o 1107/2009 muuttamisesta ja neuvos
ton päätösten 66/399/ETY, 76/894/ETY ja 2009/470/EY kumoamisesta (KOM(2013) 327).

17 04 05  Maatalousalan merkittäviin kriiseihin liittyvät kiireelliset toimenpiteet

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m.

Selvitysosa

Uusi momentti

Määrärahalla on tarkoitus rahoittaa menot, jotka aiheutuvat asetusehdotuksen KOM(2013) 327 II osaston I luvun 1 jakson ja II 
osaston II luvun 1  jakson kattamista kiireellisistä toimenpiteistä, joita tarvitaan maatalousalan tuotantoon tai jakeluun vaikut
tavista merkittävistä kriiseistä selviytymiseksi silloin, kun nämä kriisit aiheutuvat elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuuden, eläin
ten terveyden, eläinten hyvinvoinnin ja kasvien terveyden aloilla ilmenevistä ongelmista.

Määrärahat otetaan käyttöön siirroilla maatalousalan kriisivarausta koskevasta momentista 05  03  10 varainhoitoasetuksen 
mukaisesti, mikäli monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 otsakkeen 3 mukaisesti elintarvikkeiden turvallisuuteen käytet
tävissä oleva määräraha ei ole riittävä, kun on ensin tutkittu mahdollisuudet määrärahojen uudelleen kohdentamiseen.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1306/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, yhteisen maatalouspo
litiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY)  N:o  352/78, (EY)  N:o  165/94, 
(EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja  (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, 
s. 549).

Viiteasiakirjat-säädökset

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välinen toimielinten sopimus. tehty 2 päivänä joulukuuta 2013, talousarviota 
koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1).

Komission 7 päivänä kesäkuuta 2013 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elintarvikeketjuun, eläin
ten terveyteen ja eläinten hyvinvointiin, kasvien terveyteen ja kasvien lisäysaineistoon liittyvien menojen hallinnointia koske
vista säännöksistä sekä neuvoston direktiivien 98/56/EY, 2000/29/EY ja  2008/90/EY, asetusten (EY)  N:o  178/2002, 
(EY) N:o 882/2004 ja (EY) N:o 396/2005, direktiivin 2009/128/EY ja asetuksen (EY) N:o 1107/2009 muuttamisesta ja neuvos
ton päätösten 66/399/ETY, 76/894/ETY ja 2009/470/EY kumoamisesta (COM(2013) 327 final).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:169:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:155:0030:0030:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:155:0030:0030:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0549:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0549:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:373:0001:0001:FI:PDF
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17 04 10  Rahoitusosuudet kansainvälisiin sopimuksiin ja jäsenyydelle kansainvälisissä järjestöissä elintarvikkeiden turvallisuuden, 
eläinten terveyden, eläinten hyvinvoinnin ja kasvien terveyden alalla

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

276 000 276 000 276 000 272 804 250 000,— 222 558,29

Selvitysosa

Entinen momentti 17 04 09

Määräraha on tarkoitettu kattamaan unionin rahoitusosuus kasvilajikkeiden kansainväliselle suojeluliitolle (UPOV), joka perus
tettiin uusien kasvilajikkeiden suojaamista koskevalla kansainvälisellä yleissopimuksella, sellaisena kuin se on viimeksi muutet
tuna 19 päivänä maaliskuuta 1991, jossa määrätään uusien kasvilajikkeiden jalostajien jalostajanoikeudesta.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös N:o 2005/523/EY, tehty 30 päivänä toukokuuta 2005, Euroopan yhteisön liittymisestä uusien kasvilajikkei
den suojaamista koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna Genevessä 19  päivänä  maa
liskuuta 1991 (EUVL L 192, 22.7.2005, s. 63).

17 04 51  Elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuuteen, eläinten terveyteen, eläinten hyvinvointiin ja kasvien terveyteen liittyvien aiem
pien toimenpiteiden loppuun saattaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 186 296 000 272 000 000 244 633 732 265 766 437,30 264 562 840,35

Selvitysosa

Entiset alamomentit 17 04 01 01, 17 04 02 01, 17 04 03 01, 17 04 04 01 ja 17 04 07 01 ja entinen momentti 17 04 06

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, joihin on aiemmin sitouduttu elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuuden, eläinten 
terveyden, eläinten hyvinvoinnin ja kasvien terveyden alalla.

Oikeusperusta

Neuvoston direktiivi 66/401/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1966, rehukasvien siementen pitämisestä kaupan (EYVL 125, 
11.7.1966, s. 2298/66).

Neuvoston direktiivi 66/402/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1966, viljakasvien siementen pitämisestä kaupan (EYVL 125, 
11.7.1966, s. 2309/66).

Neuvoston direktiivi 68/193/ETY, annettu 9 päivänä huhtikuuta 1968, viiniköynnöksen kasvullisen lisäysaineiston pitämisestä 
kaupan (EYVL L 93, 17.4.1968, s. 15).

Neuvoston päätös 94/800/EY, tehty 22 päivänä joulukuuta 1994, Uruguayn kierroksen (1986–1994) monenvälisissä kauppa
neuvotteluissa laadittujen sopimusten tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta yhteisön toimivaltaan kuuluvissa asioissa 
(EYVL  L  336, 23.12.1994, s.  1), ja erityisesti luvun ”Sopimus terveys- ja kasvinsuojelutoimista” 5  artikla ”Riskien arviointi ja 
asianmukaisen terveys- ja kasvinsuojelun tason määrittäminen”.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:192:0063:0063:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1966&mm=07&jj=11&type=P&nnn=125&pppp=2298&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1966&mm=07&jj=11&type=P&nnn=125&pppp=2298&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1966&mm=07&jj=11&type=P&nnn=125&pppp=2309&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1966&mm=07&jj=11&type=P&nnn=125&pppp=2309&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1968&mm=04&jj=17&type=L&nnn=093&pppp=0015&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=12&jj=23&type=L&nnn=336&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
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Neuvoston direktiivi 98/56/EY, annettu 20  päivänä  heinäkuuta 1998, koristekasvien lisäysaineiston pitämisestä kaupan 
(EYVL L 226, 13.8.1998, s. 16).

Neuvoston direktiivi 1999/105/EY, annettu 22 päivänä joulukuuta 1999, metsänviljelyaineiston pitämisestä kaupan (EYVL L 11, 
15.1.2000, s. 17) ja erityisesti sen 11 artiklan 1 kohta.

Neuvoston direktiivi 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhtei
söön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä (EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002, annettu 28 päivänä tammikuuta 2002, elintarvikelainsäädäntöä 
koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvik
keiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1) ja erityisesti sen 50 artikla.

Neuvoston direktiivi 2002/53/EY, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2002, viljelykasvilajien yleisestä lajikeluettelosta (EYVL L 193, 
20.7.2002, s. 1) ja erityisesti sen 17 artikla.

Neuvoston direktiivi 2002/54/EY, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2002, juurikkaiden siementen pitämisestä kaupan (EYVL L 193, 
20.7.2002, s. 12).

Neuvoston direktiivi 2002/55/EY, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2002, vihannesten siementen pitämisestä kaupan (EYVL L 193, 
20.7.2002, s. 33).

Neuvoston direktiivi 2002/56/EY, annettu 13  päivänä  kesäkuuta 2002, siemenperunoiden pitämisestä kaupan (EYVL  L  193, 
20.7.2002, s. 60).

Neuvoston direktiivi 2002/57/EY, annettu 13  päivänä  kesäkuuta 2002, öljy- ja kuitukasvien siementen pitämisestä kaupan 
(EYVL L 193, 20.7.2002, s. 74).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 882/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, rehu- ja elintarvikelain
säädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta val
vonnasta (EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY)  N:o  396/2005, annettu 23  päivänä  helmikuuta 2005, torjunta-ainejäämien 
enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla (EUVL L 70, 16.3.2005, s. 1).

Neuvoston asetus (EY) N:o 247/2006, annettu 30 päivänä tammikuuta 2006, unionin syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutet
tavista maatalousalan erityistoimenpiteistä (EUVL L 42, 14.2.2006, s. 1).

Neuvoston direktiivi 2008/72/EY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2008, vihannesten lisäys- ja taimiaineiston, lukuun ottamatta 
siemeniä, pitämisestä kaupan (EUVL L 205, 1.8.2008, s. 28).

Neuvoston direktiivi 2008/90/EY, annettu 29 päivänä syyskuuta 2008, hedelmäntuotantoon tarkoitettujen hedelmäkasvien ja 
niiden lisäysaineiston pitämisestä kaupan (EUVL L 267, 8.10.2008, s. 8).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1332/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, elintarvike-entsyymeistä 
sekä neuvoston direktiivin 83/417/ETY, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999, direktiivin 2000/13/EY, neuvoston direk
tiivin 2001/112/EY ja asetuksen (EY) N:o 258/97 muuttamisesta (EUVL L 354, 31.12.2008, s. 7).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY)  N:o  1333/2008, annettu 16  päivänä  joulukuuta 2008, elintarvikelisäaineista 
(EUVL L 354, 31.12.2008, s. 16).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1334/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, elintarvikkeissa käytet
tävistä aromeista ja tietyistä ainesosista, joilla on aromaattisia ominaisuuksia, sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1601/91, ase
tusten (EY) N:o 2232/96 ja (EY) N:o 110/2008 sekä direktiivin 2000/13/EY muuttamisesta (EUVL L 354, 31.12.2008, s. 34).

Neuvoston päätös 2009/470/EY, tehty 25  päivänä  toukokuuta 2009, tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista (EUVL  L  155, 
18.6.2009, s. 30).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:226:0016:0016:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:011:0017:0017:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:011:0017:0017:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:169:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:031:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:193:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:193:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:193:0012:0012:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:193:0012:0012:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:193:0033:0033:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:193:0033:0033:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:193:0060:0060:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:193:0060:0060:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:193:0074:0074:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:165:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:070:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:042:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:205:0028:0028:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:267:0008:0008:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:354:0007:0007:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:354:0016:0016:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:354:0034:0034:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:155:0030:0030:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:155:0030:0030:FI:PDF
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17 04 77  Pilottihankkeet ja valmistelutoimet

17 04 77 01  Pilottihanke – Koordinoitu eurooppalainen eläinsuojeluverkosto

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— 300 000 — 300 000 919 286,— 0,—

Selvitysosa

Entinen alamomentti 17 04 01 02

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

17 04 77 02  Valmistelutoimi – Eläinkuljetusten valvontapisteet (pysähdyspaikat)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— p.m. p.m. p.m. 0,— 1 858 095,60

Selvitysosa

Entinen alamomentti 17 04 03 03

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta valmistelutoimen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

17 04 77 03  Pilottihanke – Eläinkuljetuksia koskevien parhaiden käytäntöjen kehittäminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

1 000 000 500 000

Selvitysosa

Hankkeen toimet

Pilottihankkeessa keskitytään kuljetettavien eläinten käsittelyyn ottaen painopisteeksi tärkeimmät tuotantoeläimet ja näiden 
eläinten kuljettamiseen osallistuvat keskeiset sidosryhmät (viljelijät, eläinkuljetuksiin erikoistuneet kuljettajat, kauppiaat, teuras
tamotoiminnan harjoittajat ja eläinlääkärit).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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Pilottihankkeen lopputuloksena on analyysi eläinten arvioinnin eri käytännöistä, jotta voidaan tuoda esiin parhaat käytännöt. 
Tämän analyysin perusteella hankkeessa vahvistetaan eläinten kuljettamista koskevat vakioidut toimintaohjeet ja strategia nii
den saattamiseksi sidosryhmien tietoon, tarpeen mukaan muun muassa mahdollisten koulutuskurssien avulla.

Eläinten kuljettaminen – taustatietoa

EU:n jäsenvaltioiden välillä kuljetetaan vuosittain melkein 40 miljoonaa tuotantoeläintä. Eläinkuljetukset ovat tarpeen erikois
tuneiden tilojen jalostus-, kasvatus-, lihotustoiminnan sekä teurastamojen kannalta.

Jäsenvaltioissa on kuitenkin lukuisia erilaisia käytäntöjä muun muassa siitä syystä, että eläinten suojelusta kuljetuksen aikana 
annetun asetuksen (EY) N:o 1/2005 eräitä vaatimuksia noudatetaan huonosti, mistä ovat esimerkkeinä eläinlääkäreiden eläin
kuljetuksiin liittyvät ristiriitaiset arviot.

Asetuksessa (EY) N:o 1/2005 edellytetään, että toimivaltainen viranomainen tarkastaa eläinten kunnon ennen niiden kuljetta
mista pitkiä matkoja jäsenvaltioiden välillä (ja jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välillä). Myös lyhyitä matkoja tai maan sisällä 
kuljetettavien eläinten kunto on arvioitava.

Eläinlääkäri/viljelijä saattaa arvioida tilalla eläimen kunnon ja hyväksyä kuljetuksen. Kun eläin on saapunut esimerkiksi teuras
tamoon, eläinlääkäri saattaa todeta, ettei eläin ole kuljetuskuntoinen. Tällaiset tilanteet eivät ole tyydyttäviä eläinten eivätkä kul
jettajien kannalta.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

17 04 77 04  Pilottihanke – Tila- ja pienjuustoloiden eurooppalainen verkosto – Hyvän hygieniakäytännön eurooppalaisten ohjeiden 
laatiminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

250 000 125 000

Selvitysosa

Pienjuustoloiden olemassaolo ja kehittäminen on erittäin tärkeää, sillä kuluttajat kaipaavat laadukkaita lähituotteita ja pienjuus
tolat vastaavat tähän kasvavaan kysyntään. Pienjuustolat toimivat työllistäjinä ja tarjoavat etenkin nuorille mahdollisuuden vil
jelijän ammattiin ilman erittäin raskaita investointeja.

Sekä viljelijöitä että elintarvikkeita jalostavia yrityksiä, myös pienimpiä yrityksiä, koskee ennen kaikkea unionin lainsäädäntö. 
Usein kansalliset tai alueviranomaiset kuitenkin panevat unionin lainsäädännön täytäntöön liian suoraviivaisesti ottamatta huo
mioon mukauttamis- ja joustoperiaatteita, vaikka ne on selkeästi kirjattu lainsäädäntöön.

Tässä ohjelmassa osoitetaan selkeästi pienjuustoloiden tarvitsema joustavuus, ja tarkoituksena on saada tälle lähestymistavalle 
komission hyväksyntä. Näin se mahdollistaa myönteisen viestin välittämisen unionin lainsäädännöstä ja unionista yleensä vil
jelijöiden ja juustoloiden lisäksi myös näiden tuotteiden kuluttajille.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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HACCP-lähestymistapa perustuu kokemusten hyödyntämiseen, jotta voidaan parantaa prosesseja ja siten hallita paremmin vaa
roja. Lähestymistapa perustuu tavallisesti riittävän kattavaan laadunvalvontaan, johon vain suurilla yrityksillä on resursseja. 
Hyvän hygieniakäytännön eurooppalaiset ohjeet ovat ensimmäinen vaihe pientuottajien verkoston työssä, jonka tarkoituksena 
on saada asiassa aikaan pysyvä parannus vähintään yhtä tehokkaalla ja epäilemättä avoimemmalla tavalla.

Hankkeen yhtenä tarkoituksena on laatia komission hyväksymät hyvän hygieniakäytännön eurooppalaiset ohjeet, joita kaikki 
alan toimijat voivat käyttää viitteenä.

Tätä varten ohjeet perustuvat alan konkreettisiin käytäntöihin eivätkä teoreettisiin tietoihin. Ohjeiden laatimisesta vastaavat 
FACE-verkostossa edustettuina olevat 11  alan ammattialajärjestöä lähialojen teknisten keskusten avustuksella, minkä ansiosta 
voidaan ottaa huomioon eri alueiden perinteinen tietämys sekä hyötyä eri ryhmien pienten yritysten tarpeisiin mukautettujen 
HACCP-tyyppisten toimien toteuttamisesta joidenkin vuosien ajan keräämien tietojen ja kokemusten yhdistämisestä.

Tähän innovatiiviseen lähestymistapaan, joka perustuu alojen omaehtoiseen järjestäytymiseen Euroopan tasolla ja kumppanien 
osallistumiseen, liittyy myös ajatus siitä, että alan ammattilaiset ottavat vastuun lainsäädännössä esitetyistä terveys- ja hygienia
kysymyksistä: lainsäätäjä vahvistaa lopulliset tavoitteet ja alan ammattilaiset ottavat käyttöön niiden saavuttamisen edellyttämät 
keinot.

Tämä kunnianhimoinen monen kumppanin hanke tarvitsee taloudellista tukea, jotta voidaan ratkaista sen toteuttamiseen liit
tyvät (kielelliset, logistiset, organisointiin liittyvät jne.) ongelmat.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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Yhteenveto määrärahoista (2014 ja 2013) sekä toteutuksesta (2012)

Osasto
Luku Nimike

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitou-
mukset Maksut Maksusitou-

mukset Maksut Maksusitou-
mukset Maksut

18 01 SISÄASIOIDEN TOIMINTA
LOHKON HALLINTOMENOT 34 949 809 34 949 809 40 140 399 40 140 399 40 713 847,55 40 713 847,55

18 02 SISÄINEN TURVALLISUUS 747 715 040 565 055 732 677 739 140 535 582 819 783 870 054,63 537 469 880,94

Varaukset (40 02 41) 111 280 000 66 442 946

747 715 040 565 055 732 789 019 140 602 025 765 783 870 054,63 537 469 880,94

18 03 TURVAPAIKKA- JA MAAHAN
MUUTTOASIAT 418 727 040 162 594 390 509 230 000 330 673 010 465 599 409,34 255 869 910,61

Osasto 18 – Yhteensä 1 201 391 889 762 599 931 1 227 109 539 906 396 228 1 290 183 311,52 834 053 639,10

Varaukset (40 02 41) 111 280 000 66 442 946

1 201 391 889 762 599 931 1 338 389 539 972 839 174 1 290 183 311,52 834 053 639,10
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LUKU  18 01  — SISÄASIOIDEN TOIMINTALOHKON HALLINTOMENOT

Momenttien 1, 2, 3 ja 5 yksityiskohtaiset tiedot esitetään luvussa XX 01

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
2012/2014

18 01 SISÄASIOIDEN TOIMINTALOH
KON HALLINTOMENOT

18 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaisiin 
toimihenkilöihin liittyvät menot 
sisäasioiden toimintalohkossa 5.2 25 780 127 31 078 583 31 220 408,28 121,10

18 01 02 Ulkopuolinen henkilöstö ja muut 
hallintomenot sisäasioiden toi
mintalohkossa

18 01 02 01 Ulkopuolinen henkilöstö 5.2 1 624 271 2 253 261 2 672 531,79 164,54

18 01 02 11 Muut hallintomenot 5.2 1 576 693 1 741 785 1 860 201,— 117,98

Momentti 18 01 02 – Välisumma 3 200 964 3 995 046 4 532 732,79 141,61

18 01 03 Tieto- ja 
viestintätekniikkalaitteiden ja 
-palvelujen menot sisäasioiden 
toimintalohkossa 5.2 1 668 718 1 966 770 2 334 316,73 139,89

18 01 04 Sisäasioiden toimintalohkoon 
kuuluvien toimenpiteiden ja 
ohjelmien tukimenot

18 01 04 01 Sisäisen turvallisuuden rahaston 
tukimenot 3 2 150 000 1 400 000 1 316 334,61 61,22

18 01 04 02 Turvapaikka- ja 
maahanmuuttorahaston 
tukimenot 3 2 150 000 1 700 000 1 310 055,14 60,93

Momentti 18 01 04 – Välisumma 4 300 000 3 100 000 2 626 389,75 61,08

Luku 18 01 – Yhteensä 34 949 809 40 140 399 40 713 847,55 116,49

18 01 01  Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot sisäasioiden toimintalohkossa

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

25 780 127 31 078 583 31 220 408,28

18 01 02  Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot sisäasioiden toimintalohkossa

18 01 02 01  Ulkopuolinen henkilöstö

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

1 624 271 2 253 261 2 672 531,79
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18 01 02 11  Muut hallintomenot

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

1 576 693 1 741 785 1 860 201,—

Selvitysosa

Osalla määrärahoista olisi varmistettava riittävä tuki 29 artiklan mukaiselle tietosuojatyöryhmälle.

Osa määrärahasta olisi käytettävä syrjinnän vastaisen koulutuksen tarjoamiseen henkilöstölle.

18 01 03  Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot sisäasioiden toimintalohkossa

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

1 668 718 1 966 770 2 334 316,73

18 01 04  Sisäasioiden toimintalohkoon kuuluvien toimenpiteiden ja ohjelmien tukimenot

18 01 04 01  Sisäisen turvallisuuden rahaston tukimenot

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

2 150 000 1 400 000 1 316 334,61

Selvitysosa

Entiset alamomentit 18 01 04 08, 18 01 04 16 ja 18 01 04 17

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sisäisen turvallisuuden rahastosta rahoitettava tekninen apu tämän rahaston yleisistä sään
nöksistä annetun asetusehdotuksen (KOM(2011) 752 lopullinen) 10 artiklan mukaisesti. Määrärahasta voidaan lisäksi kattaa sel
laiset selvityksistä ja asiantuntijakokouksista aiheutuvat menot sekä tiedotus- ja julkaisumenot, jotka liittyvät suoraan tämän 
alamomentin kattaman ohjelman tai sen kattamien toimien tavoitteen saavuttamiseen, sekä mahdolliset muut menot teknisestä 
ja hallinnollisesta avusta, johon ei liity julkishallinnon tehtäviä ja jonka komissio on ulkoistanut erillisin palvelusopimuksin.

Määrärahasta voidaan rahoittaa erityisesti

— tukimenot (tuki hankkeiden valmisteluun ja arviointiin, tarkastuksiin liittyvät toimet, konferenssit, seminaarit, työpajat ja 
muut tämän ehdotetun asetuksen ja siihen liittyvien erityisasetusten täytäntöönpanoon liittyvät yhteiset tiedotus- ja kou
lutustoimenpiteet, jotka on suunnattu tietyille viranomaisille ja tuensaajille, sekä käännökset), 

— toimet tietojen levittämiseksi, verkottumisen tukemiseksi, viestintätoimien toteuttamiseksi, tietoisuuden lisäämiseksi sekä 
yhteistyön ja kokemusten vaihdon edistämiseksi, myös kolmansien maiden kanssa, 

— ulkoinen tiedotustoiminta, joka koskee Euroopan unionin poliittisia painopisteitä, edellyttäen että ne liittyvät ehdotetun ase
tuksen ja siihen liittyvien erityisasetusten yleisiin tavoitteisiin, 

— hallinnoinnissa, seurannassa, tarkastuksessa, valvonnassa ja arvioinnissa käytettävien tietokonejärjestelmien käyttöönotto, 
toiminta ja keskinäiset yhteydet,
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— arvioinnit, mukaan lukien toimet arviointimenetelmien ja arviointikäytäntöjä koskevan tiedonvaihdon parantamiseksi, 
yhteisen arviointi- ja seurantakehyksen suunnittelu, asiantuntijaraportit, tilastot ja selvitykset, 

— institutionaalisten ja hallinnollisten valmiuksien lisäämiseen myönnettävä tuki ehdotetun asetuksen ja siihen liittyvien eri
tyisasetusten hallinnon vaikuttavuuden parantamiseksi, 

— ehdotetun asetuksen ja siihen liittyvien erityisasetusten analysointiin, hallinnointiin, seurantaan, tiedonvaihtoon ja täytän
töönpanoon liittyvät toimenpiteet sekä toimenpiteet, jotka liittyvät valvontajärjestelmien sekä teknisen ja hallinnollisen tuen 
täytäntöönpanoon.

Vuosiksi 2014–2020 perustetun sisäisen turvallisuuden rahaston täydentäviä sääntöjä koskevan, Euroopan unionin ja Islannin 
tasavallan, Norjan kuningaskunnan, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välillä tehtävän sopimuksen mukai
sesti komissio voi käyttää Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon osallistuvien valtioiden vuosittain suorittamista maksuista 
sopimuksessa vahvistettavan määrän hallintomenoihin, jotka liittyvät omaan tai ulkopuoliseen henkilöstöön, jonka tehtävänä 
on tukea kyseisiä valtioita rahaston ja mainitun sopimuksen täytäntöönpanossa.

Oikeusperusta

Katso momentti 18 02 01.

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 15 päivänä marraskuuta 2011 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ulkorajojen ja vii
sumipolitiikan rahoitusvälineen perustamisesta osana sisäisen turvallisuuden rahastoa (KOM(2011) 750).

Komission 15 päivänä marraskuuta 2011 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi turvapaikka- ja maa
hanmuuttorahastoon ja poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineeseen 
sovellettavista yleisistä säännöksistä (KOM(2011) 752).

Komission 15  päivänä  marraskuuta 2011 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi poliisiyhteistyön, 
rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineen perustamisesta osana sisäisen turvallisuuden 
rahastoa (KOM(2011) 753).

18 01 04 02  Turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston tukimenot

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

2 150 000 1 700 000 1 310 055,14

Selvitysosa

Entiset alamomentit 18 01 04 02, 18 01 04 03, 18 01 04 09 ja 18 01 04 10

Määräraha on tarkoitettu kattamaan turvapaikka- ja maahanmuuttorahastosta rahoitettava tekninen apu tämän rahaston ylei
sistä säännöksistä annetun asetusehdotuksen (KOM(2011) 752 lopullinen) 10 artiklan mukaisesti. Määrärahasta voidaan lisäksi 
kattaa sellaiset selvityksistä ja asiantuntijakokouksista aiheutuvat menot sekä tiedotus- ja julkaisumenot, jotka liittyvät suoraan 
tämän alamomentin kattaman ohjelman tai sen kattamien toimien tavoitteen saavuttamiseen, sekä mahdolliset muut menot tek
nisestä ja hallinnollisesta avusta, johon ei liity julkishallinnon tehtäviä ja jonka komissio on ulkoistanut erillisin 
palvelusopimuksin.
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Määrärahasta voidaan rahoittaa erityisesti

— tukimenot (tuki hankkeiden valmisteluun ja arviointiin, tarkastuksiin liittyvät toimet, konferenssit, seminaarit, työpajat ja 
muut ehdotetun asetuksen ja siihen liittyvien erityisasetusten täytäntöönpanoon liittyvät yhteiset tiedotus- ja koulutustoi
menpiteet, jotka on suunnattu tietyille viranomaisille ja tuensaajille, sekä käännökset), 

— toimet tietojen levittämiseksi, verkottumisen tukemiseksi, viestintätoimien toteuttamiseksi, tietoisuuden lisäämiseksi sekä 
yhteistyön ja kokemusten vaihdon edistämiseksi, myös kolmansien maiden kanssa, 

— ulkoinen tiedotustoiminta, joka koskee Euroopan unionin poliittisia painopisteitä, edellyttäen että ne liittyvät ehdotetun ase
tuksen ja siihen liittyvien erityisasetusten yleisiin tavoitteisiin, 

— hallinnoinnissa, seurannassa, tarkastuksessa, valvonnassa ja arvioinnissa käytettävien tietokonejärjestelmien käyttöönotto, 
toiminta ja keskinäiset yhteydet, 

— arvioinnit, mukaan lukien toimet arviointimenetelmien ja arviointikäytäntöjä koskevan tiedonvaihdon parantamiseksi, 
yhteisen arviointi- ja seurantakehyksen suunnittelu, asiantuntijaraportit, tilastot ja selvitykset, 

— institutionaalisten ja hallinnollisten valmiuksien lisäämiseen myönnettävä tuki ehdotetun asetuksen ja siihen liittyvien eri
tyisasetusten hallinnon vaikuttavuuden parantamiseksi, 

— ehdotetun asetuksen ja siihen liittyvien erityisasetusten analysointiin, hallinnointiin, seurantaan, tiedonvaihtoon ja täytän
töönpanoon liittyvät toimenpiteet sekä toimenpiteet, jotka liittyvät valvontajärjestelmien sekä teknisen ja hallinnollisen tuen 
täytäntöönpanoon.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaiset selvityksistä ja asiantuntijakokouksista aiheutuvat menot sekä tiedotus- ja julkai
sumenot, jotka liittyvät suoraan tämän alamomentin kattaman ohjelman tai sen kattamien toimien tavoitteen saavuttamiseen, 
sekä mahdolliset muut menot teknisestä ja hallinnollisesta avusta, johon ei liity julkishallinnon tehtäviä ja jonka komissio on 
ulkoistanut erillisin palvelusopimuksin.

Oikeusperusta

Katso momentti 18 03 01.

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 15 päivänä marraskuuta 2011 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi turvapaikka- ja maa
hanmuuttorahaston perustamisesta (KOM(2011) 751).

Komission 15 päivänä marraskuuta 2011 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi turvapaikka- ja maa
hanmuuttorahastoon ja poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineeseen 
sovellettavista yleisistä säännöksistä (KOM(2011) 752).
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LUKU  18 02  — SISÄINEN TURVALLISUUS

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012
%

Maksut
2012/2014Maksusitou

mukset Maksut Maksusitou
mukset Maksut Maksusitou

mukset Maksut

18 02 SISÄINEN TURVALLISUUS

18 02 01 Sisäisen turvallisuuden 
rahasto

18 02 01 01 Tuki rajaturvallisuuden ylläpi
tämiseen ja yhteiseen viisumi
politiikkaan laillisen 
matkustamisen helpottami
seksi 3 252 153 194 27 160 000 —

18 02 01 02 Rajat ylittävän järjestäytyneen 
rikollisuuden ehkäiseminen ja 
torjuminen sekä turvallisuu
teen liittyvien riskien ja krii
sien parempi hallinnointi 3 148 955 846 16 190 000 —

18 02 01 03 Uusien tietojärjestelmien 
perustaminen muuttovirtojen 
hallinnoinnin tukemiseksi 
unionin ulkorajoilla 3 p.m. p.m. —

Momentti 18 02 01 – 
Välisumma 401 109 040 43 350 000 —

18 02 02 Schengen-järjestely Kroatiaa 
varten 3 80 000 000 80 000 000 40 000 000 40 000 000 —

18 02 03 Euroopan unionin 
jäsenvaltioiden 
operatiivisesta 
ulkorajayhteistyöstä 
huolehtiva virasto (Frontex) 3 82 910 000 82 910 000 78 959 000 78 959 000 84 000 000,— 69 500 000,— 83,83

18 02 04 Euroopan poliisivirasto – 
Europol 3 81 658 000 81 658 000 75 182 500 75 182 500 83 655 000,— 82 655 000,— 101,22

18 02 05 Euroopan poliisiakatemia 
(CEPOL) 3 7 436 000 7 436 000 8 450 640 8 450 640 8 450 640,— 8 450 640,— 113,64

18 02 06 Euroopan huumausaineiden 
ja niiden väärinkäytön 
seurantakeskus (EMCDDA) 3 14 751 000 14 751 000 15 447 000 15 447 000 15 550 920,— 15 550 920,— 105,42

18 02 07 Vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden alueeseen liittyvien 
laaja-alaisten 
tietojärjestelmien 
operatiivisesta 
hallinnoinnista vastaava 
eurooppalainen virasto 3 59 380 000 59 380 000 41 000 000 34 437 000 19 105 068,06 2 283 974,66 3,85

18 02 08 Schengenin tietojärjestelmä 
(SIS II) 3 9 235 500 4 900 366 24 000 000 15 081 571 16 571 217,20 32 957 940,63 672,56

Varaukset (40 02 41) 12 750 000 7 500 000

9 235 500 4 900 366 36 750 000 22 581 571 16 571 217,20 32 957 940,63

18 02 09 Viisumitietojärjestelmä (VIS) 3 9 235 500 4 900 366 7 000 000 21 568 782 40 453 648,83 32 692 524,37 667,14

Varaukset (40 02 41) 1 750 000 5 471 400

9 235 500 4 900 366 8 750 000 27 040 182 40 453 648,83 32 692 524,37
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18 02 51 Ulkorajoihin, turvallisuuteen 
ja vapauksien suojeluun liit
tyvien toimenpiteiden ja 
ohjelmien loppuun saattami
nen 3 p.m. 184 770 000 387 700 000 246 456 326 516 083 560,54 293 378 881,28 158,78

Varaukset (40 02 41) 96 780 000 53 471 546

p.m. 184 770 000 484 480 000 299 927 872 516 083 560,54 293 378 881,28

18 02 77 Pilottihankkeet ja valmistelu
toimet

18 02 77 01 Pilottihanke – Terrorismin 
torjuntatoimien loppuun saat
taminen 3 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— —

18 02 77 02 Pilottihanke – Julkisten ja 
yksityisten toimijoiden uudet 
integroidut yhteistyömekanis
mit urheiluvedonlyönnin ris
kien havaitsemiseksi 3 2 000 000 1 000 000 —

Momentti 18 02 77 – 
Välisumma 2 000 000 1 000 000 p.m. p.m. 0,— 0,— 0,—

Luku 18 02 – Yhteensä 747 715 040 565 055 732 677 739 140 535 582 819 783 870 054,63 537 469 880,94 95,12

Varaukset (40 02 41) 111 280 000 66 442 946

747 715 040 565 055 732 789 019 140 602 025 765 783 870 054,63 537 469 880,94

18 02 01  Sisäisen turvallisuuden rahasto

18 02 01 01  Tuki rajaturvallisuuden ylläpitämiseen ja yhteiseen viisumipolitiikkaan laillisen matkustamisen helpottamiseksi

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

252 153 194 27 160 000

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Määräraha on tarkoitettu tukemaan yhteistä viisumipolitiikkaa, jotta voidaan helpottaa laillista matkustamista, varmistaa kol
mansien maiden kansalaisten tasapuolinen kohtelu ja puuttua laittomaan maahanmuuttoon sekä tukea rajaturvallisuuden yllä
pitämistä, ja siten varmistaa yhtäältä ulkorajojen korkeatasoinen suojelu ja toisaalta sujuva rajaliikenne ulkorajoilla Schengenin 
säännöstön mukaisesti.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan jäsenvaltioiden toteuttamiin tai niissä toteutettuihin ja erityisesti seuraaviin toimiin liittyvät 
menot:

— perusrakenteet, rakennukset ja järjestelmät, jotka vaaditaan rajanylityspaikoilla ja niiden välisillä osuuksilla harjoitettavaa 
valvontaa ja ulkorajan laittoman ylittämisen tehokasta torjumista varten, 

— toimintavälineet, kulkuneuvot ja viestintäjärjestelmät, jotka tarvitaan tehokasta rajavalvontaa ja henkilöiden havaitsemista 
varten, esimerkiksi kiinteät päätteet VIS- ja SIS-tietojärjestelmistä ja eurooppalaisesta kuvantallennusjärjestelmästä (FADO) 
tehtäviä hakuja varten, huipputeknologia mukaan lukien,
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— tietojärjestelmät rajojen yli tulevien muuttovirtojen hallinnointia varten, 

— viisumihakemusten käsittelyä ja konsuliyhteistyötä varten tarvittavat perusrakenteet, rakennukset ja toimintavälineet, 

— selvitykset, pilottihankkeet ja toimet, joiden tarkoituksena on edistää viranomaisten välistä yhteistyötä sekä jäsenvaltioiden 
sisällä että niiden välillä sekä jäsenvaltioiden ja unionin virastojen välisen operatiivisen yhteistyön tuloksena laadittujen suo
situsten, operatiivisten normien ja parhaiden käytänteiden täytäntöönpanoa.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan myös kolmansiin maihin liittyviin ja kolmansissa maissa toteutettaviin ja erityisesti seu
raaviin toimiin liittyvät menot:

— tietojärjestelmät, välineet ja laitteet tietojen jakamiseksi jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden kesken, 

— toimet, joiden tarkoituksena on edistää operatiivista yhteistyötä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välillä, yhteiset ope
raatiot mukaan lukien, 

— selvitykset, tapahtumat, koulutus, laitteistot ja pilottihankkeet, joiden avulla kolmansille maille jaetaan tapauskohtaisesti tek
nistä ja operatiivista asiantuntemusta, 

— selvitykset, tapahtumat, koulutus, laitteistot ja pilottihankkeet, joilla pannaan täytäntöön jäsenvaltioiden ja unionin viras
tojen kolmansissa maissa toteuttaman operatiivisen yhteistyön perusteella laaditut erityiset suositukset, operatiiviset stan
dardit ja parhaat käytänteet.

Jäsenvaltio voi käyttää enintään 50  prosenttia sen kansalliseen ohjelmaan tämän välineen perusteella myönnetyistä määrära
hoista rahoittaakseen operatiivista tukea viranomaisille, jotka vastaavat sellaisten tehtävien ja palvelujen suorittamisesta, jotka 
muodostavat unionin hyväksi suoritettavan julkisen palvelun.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan myös menetetyt kauttakulkuviisumimaksut ja ylimääräiset kustannukset, joita aiheutuu eri
tyisen kauttakulkua helpottavan asiakirjan (FTD) ja rautateitse tapahtuvaa kauttakulkua helpottavan asiakirjan (FRTD) käyttöön 
ottamisesta sekä yhteisen konsuliohjeiston ja yhteisen käsikirjan muuttamisesta 14 päivänä huhtikuuta 2003 annetun neuvos
ton asetuksen (EY) N:o 693/2003 (EUVL L 99, 17.4.2003, s. 8) ja asetuksessa (EY) N:o 693/2003 säädettyjen kauttakulkua hel
pottavan asiakirjan (FTD) ja rautateitse tapahtuvaa kauttakulkua helpottavan asiakirjan (FRTD) yhtenäisestä kaavasta
14 päivänä huhtikuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 694/2003 (EUVL L 99, 17.4.2003, s. 15) mukaisen kaut
takulkua helpottavan asiakirjan (FTD) ja rautateitse tapahtuvaa kauttakulkua helpottavan asiakirjan (FRTD) järjestelmän 
täytäntöönpanosta.

Komission aloitteesta tästä määrärahasta voidaan rahoittaa valtioiden välisiä tai unionin edun mukaisia toimia. Rahoitusta voi
daan myöntää tällaisille toimille, joilla on erityisesti seuraavat tavoitteet:

— tukea valmistelu-, seuranta- ja hallinnointitoimia, teknistä apua ja arviointimekanismin kehittämistä, jotka ovat tarpeen 
ulkorajoja ja viisumeja koskevien politiikkojen täytäntöönpanoa varten ja jotta voidaan toteuttaa Schengen-alueen hallin
nointia sellaisena kuin se määritellään arviointi- ja valvontamekanismin perustamisesta Schengenin säännöstön soveltami
sen varmistamista varten ja toimeenpanevan komitean 16  päivänä  syyskuuta 1998 pysyvän Schengenin arviointi- ja 
soveltamiskomitean perustamisesta tekemän päätöksen kumoamisesta 7 päivänä lokakuuta 2013 annetussa neuvoston ase
tuksessa (EU) N:o 1053/2013 (EUVL L 295, 6.11.2013, s. 27); 

— parantaa tietoa ja ymmärrystä jäsenvaltioissa vallitsevasta tilanteesta politiikan analyysien, arviointien ja tiiviin seurannan 
avulla; 

— tukea tilastovälineiden ja -menetelmien sekä yhteisten indikaattoreiden kehittämistä; 

— tukea ja seurata unionin lainsäädännön ja tavoitteiden täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa sekä arvioida niiden tehoa ja 
vaikutuksia; 

— edistää verkottumista, vastavuoroista oppimista sekä hyvien toimintatapojen ja innovatiivisten menettelytapojen kartoit
tamista ja levittämistä Euroopan tasolla; 

— vahvistaa sidosryhmien ja kansalaisten tietoisuutta unionin politiikoista ja tavoitteista, mukaan lukien unionin poliittisia 
painopisteitä koskeva ulkoinen tiedotustoiminta; 

— parantaa eurooppalaisten verkostojen valmiuksia edistää, tukea ja edelleen kehittää unionin politiikkaa ja tavoitteita;

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:099:0008:0008:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:099:0015:0015:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:295:0027:0027:FI:PDF
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— tukea erityisesti uusien menettelyjen ja/tai teknologioiden kehittämiseen tähtääviä innovatiivisia hankkeita, joita voidaan 
siirtää muihin jäsenvaltioihin, ja erityisesti hankkeita, joiden tarkoituksena on tutkimushankkeiden testaus ja validointi; 

— tukea tiettyjä 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja kolmansissa maissa toteutettavia ja niihin liittyviä toimia.

Määrärahasta katetaan myös hätäapu kiireellisiin erityistarpeisiin vastaamista varten hätätilanteen sattuessa. ”Hätätilanteella” tar
koitetaan tilannetta, johon liittyy äkillinen ja poikkeuksellinen paine siksi, että suhteeton määrä kolmansien maiden kansalaisia 
ylittää tai heidän odotetaan ylittävän yhden tai useamman jäsenvaltion ulkorajan.

Määrärahalla katetaan kulut, joita komissiolle ja jäsenvaltioiden asiantuntijoille aiheutuu Schengenin säännöstön soveltamiseen 
liittyvistä arviointikäynneistä (matka- ja oleskelukulut). Näihin lisätään sellaisista tarvikkeista ja laitteista aiheutuvat kulut, joita 
tarvitaan paikalla tehtävissä tarkastuksissa ja niiden valmistelussa ja seurannassa.

Islannin, Norjan, Sveitsin ja Liechtensteinin rahoitusosuuksista saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille 6 3 1 3, 
voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e alakohdan mukaisesti.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EU)  N:o  1053/2013, annettu 7  päivänä  lokakuuta 2013, arviointi- ja valvontamekanismin perustamisesta 
Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamista varten ja toimeenpanevan komitean 16 päivänä syyskuuta 1998 pysyvän 
Schengenin arviointi- ja soveltamiskomitean perustamisesta tekemän päätöksen kumoamisesta (EUVL L 295, 6.11.2013, s. 27).

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 15 päivänä marraskuuta 2011 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ulkorajojen ja vii
sumipolitiikan rahoitusvälineen perustamisesta osana sisäisen turvallisuuden rahastoa (KOM(2011)  750 lopullinen) ja erityi
sesti asetuksen 3 artiklan 1 ja 2 kohta.

Komission 15 päivänä marraskuuta 2011 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi turvapaikka- ja maa
hanmuuttorahastoon ja poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineeseen 
sovellettavista yleisistä säännöksistä (KOM(2011) 752 lopullinen).

18 02 01 02  Rajat ylittävän järjestäytyneen rikollisuuden ehkäiseminen ja torjuminen sekä turvallisuuteen liittyvien riskien ja kriisien parempi 
hallinnointi

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

148 955 846 16 190 000

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Määrärahan tarkoituksena on edistää erityisesti rajat ylittävän, vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden – terrorismi mukaan luet
tuna – ehkäisemistä ja torjumista, vahvistaa jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden lainvalvontaviranomaisten yhteistyötä ja nii
den välistä koordinointia, parantaa jäsenvaltioiden ja unionin valmiuksia hallinnoida tehokkaasti turvallisuuteen liittyviä riskejä 
ja kriisejä, valmistautua terrorihyökkäyksiin ja muihin turvallisuutta vaarantaviin tilanteisiin ja suojata niiltä väestöä ja elintär
keitä infrastruktuureja.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:295:0027:0027:FI:PDF
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Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti seuraavat toimet jäsenvaltioissa:

— poliisiyhteistyön ja lainvalvontaviranomaisten välisen koordinoinnin parantaminen, mukaan lukien yhteiset tutkintaryh
mät ja muut rajatylittävät operaatiot, tietojen saatavuus ja vaihto ja yhteentoimivat teknologiat, 

— verkostoituminen, keskinäinen luottamus, ymmärtämys ja oppiminen, taitotiedon, kokemusten ja hyvien käytänteiden yksi
löinti, vaihto ja levittäminen, tietojen jakaminen, yhteinen tilannetietoisuus ja tilanteiden ennakointi, vaihtoehtosuunnit
telu ja yhteentoimivuus, 

— analyysi-, seuranta- ja arviointitoimet, mukaan lukien selvitykset sekä uhrien, riskien ja vaikutusten arvioinnit, 

— tietoisuuden lisäämiseen, tietojen levittämiseen ja viestintään liittyvät toimet, jotka kattavat myös sukupuolinäkökulman, 

— teknisten laitteiden, suojattujen tilojen, infrastruktuurin ja siihen liittyvien rakennusten ja järjestelmien, erityisesti tieto- ja 
viestintäjärjestelmien ja niiden osien, hankinta ja/tai päivittäminen, muun muassa Euroopan verkkorikoskeskuksen puit
teissa tehtävää tietoverkkorikollisuutta koskevaa eurooppalaista yhteistyötä varten, 

— alalla toimivien viranomaisten henkilöstön ja asiantuntijoiden sukupuolinäkökulman huomioon ottava vaihto ja koulutus, 
myös kielikoulutus, sekä yhteiset harjoitukset tai ohjelmat, 

— toimet, jotka liittyvät uusien menetelmien tai teknologioiden käyttöönottoon, siirtoon, testaukseen ja validointiin, mukaan 
lukien unionin rahoittamaan turvallisuustutkimukseen liittyvät pilottihankkeet ja seurantatoimet.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan myös kolmansiin maihin liittyvät ja kolmansissa maissa toteutettavat ja erityisesti seuraa
vat toimet:

— toimet, joilla parannetaan poliisiyhteistyötä ja lainvalvontaviranomaisten välistä koordinointia, mukaan lukien yhteiset tut
kintaryhmät ja muut rajatylittävät operaatiot, tietojen saatavuus ja vaihto ja yhteentoimivat teknologiat, 

— verkostoituminen, keskinäinen luottamus, ymmärtämys ja oppiminen, taitotiedon, kokemusten ja hyvien käytänteiden yksi
löinti, vaihto ja levittäminen, tietojen jakaminen, yhteinen tilannetietoisuus ja tilanteiden ennakointi, vaihtoehtosuunnit
telu ja yhteentoimivuus, 

— teknisten laitteiden, muun muassa tieto- ja viestintäjärjestelmien ja niiden osien, hankinta ja/tai päivittäminen, 

— alalla toimivien viranomaisten henkilöstön ja asiantuntijoiden vaihto ja koulutus, kielikoulutus mukaan lukien, 

— tietoisuuden lisäämiseen, tietojen levittämiseen ja viestintään liittyvät toimet, 

— uhkien, riskien ja vaikutusten arvioinnit, 

— selvitykset ja pilottihankkeet.

Komission aloitteesta tästä määrärahasta voidaan rahoittaa valtioiden välisiä toimia ja unionin erityisen edun mukaisia toimia, 
jotka liittyvät asetusehdotuksen (KOM(2011) 753 lopullinen) 3 artiklassa tarkoitettuihin yleisiin, erityisiin ja operatiivisiin tavoit
teisiin. Tukikelpoisten unionin toimien on oltava unionin strategioissa, ohjelmissa sekä uhkien ja riskien arvioinneissa asetet
tujen painopisteiden mukaisia, ja niillä on tuettava erityisesti seuraavia:

— valmistelu-, seuranta- ja hallinnointitoimet, tekninen apu ja arviointimekanismin kehittäminen poliisiyhteistyötä, rikolli
suuden ehkäisemistä ja torjumista sekä kriisinhallintaa koskevien politiikkojen täytäntöönpanoa varten, 

— valtioidenväliset hankkeet, joissa on mukana vähintään kaksi jäsenvaltiota tai vähintään yksi jäsenvaltio ja yksi kolmas maa, 

— analyysi-, seuranta- ja arviointitoimet, mukaan lukien uhkien, riskien ja vaikutusten arvioinnit ja hankkeet, joiden avulla 
seurataan unionin lainsäädännön ja toimintatavoitteiden täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa,
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— hankkeet, joilla edistetään verkottumista, vastavuoroista luottamusta, ymmärtämystä ja oppimista sekä hyvien käytäntei
den ja innovatiivisten menetelmien kartoittamista ja levittämistä unionin tasolla sekä koulutus- ja vaihto-ohjelmat, 

— hankkeet, joilla tuetaan metodologisten, erityisesti tilastoihin liittyvien välineiden ja menetelmien sekä yhteisten indikaat
toreiden kehittämistä, 

— teknisten laitteiden, suojattujen tilojen, infrastruktuurin ja siihen liittyvien rakennusten ja järjestelmien, erityisesti unionin 
tason tieto- ja viestintäjärjestelmien ja niiden osien, hankinta ja/tai päivittäminen, muun muassa tietoverkkorikollisuutta 
koskevaa, Euroopan verkkorikoskeskuksen puitteissa tehtävää eurooppalaista yhteistyötä varten, 

— hankkeet, joilla vahvistetaan sidosryhmien ja kansalaisten tietoisuutta unionin politiikoista ja tavoitteista, mukaan lukien 
unionin poliittisia painopisteitä koskeva toimielinten tiedotustoiminta, 

— erityisesti uusien menettelyjen kehittämiseen ja/tai uusien teknologioiden käyttöönottoon tähtäävät innovatiiviset hank
keet, joita voidaan siirtää muihin jäsenvaltioihin, ja erityisesti hankkeet, joiden tarkoituksena on unionin rahoittamien tur
vallisuustutkimusta koskevien hankkeiden tulosten testaus ja validointi, 

— selvitykset ja pilottihankkeet, 

— kolmansissa maissa toteutettavat tai niihin liittyvät toimet.

Määrärahasta katetaan hätäapu kiireellisiin erityistarpeisiin hätätilanteissa. Hätätilanteella tarkoitetaan mitä tahansa turvallisuu
teen liittyvää vaaratilannetta tai uusia uhkakuvia, jotka vaikuttavat tai saattavat vaikuttaa hyvin kielteisesti väestön turvallisuu
teen yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa.

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 15  päivänä  marraskuuta 2011 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi poliisiyhteistyön, 
rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineen perustamisesta osana sisäisen turvallisuuden 
rahastoa (KOM(2011) 753 lopullinen) ja erityisesti sen 3 artiklan 1 ja 2 kohta.

Komission 15 päivänä marraskuuta 2011 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi turvapaikka- ja maa
hanmuuttorahastoon ja poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineeseen 
sovellettavista yleisistä säännöksistä (KOM(2011) 752 lopullinen).

18 02 01 03  Uusien tietojärjestelmien perustaminen muuttovirtojen hallinnoinnin tukemiseksi unionin ulkorajoilla

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m.

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietojärjestelmien, niiden viestintäinfrastruktuurin ja laitteistojen perustaminen ja ylläpito 
muuttovirtojen hallinnoinnin tukemiseksi unionin ulkorajoilla.

Islannin, Norjan, Sveitsin ja Liechtensteinin rahoitusosuuksista saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille 6 3 1 3, 
voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e alakohdan mukaisesti.
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Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 15 päivänä marraskuuta 2011 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ulkorajojen ja vii
sumipolitiikan rahoitusvälineen perustamisesta osana sisäisen turvallisuuden rahastoa (KOM(2011) 750 lopullinen).

Komission 15 päivänä marraskuuta 2011 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi turvapaikka- ja maa
hanmuuttorahastoon ja poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineeseen 
sovellettavista yleisistä säännöksistä (KOM(2011) 752 lopullinen).

18 02 02  Schengen-järjestely Kroatiaa varten

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

80 000 000 80 000 000 40 000 000 40 000 000

Selvitysosa

Entinen momentti 18 02 12

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisen välineen menot Kroatian tukemiseksi Euroopan unionin uusilla ulkorajoilla toteu
tettavien toimien rahoittamisessa liittymispäivän ja vuoden 2014 lopun välisenä aikana. Toimien tarkoituksena on Schengenin 
säännöstön täytäntöönpano ja ulkorajojen valvonta.

Oikeusperusta

Tehtävät, joita komissio toteuttaa Kroatian liittymisasiakirjan 31 artiklassa sille suoraan annetun toimivallan perusteella.

18 02 03  Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto (Frontex)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

82 910 000 82 910 000 78 959 000 78 959 000 84 000 000,— 69 500 000,—

Selvitysosa

Entiset alamomentit 18 02 03 01 ja 18 02 03 02

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston henkilöstö- ja hallintomenot (osastot 1 ja 2) sekä työohjelmaan liittyvät toimin
tamenot (osasto 3).

Viraston on ilmoitettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle toiminta- ja hallintomenojen välisistä määrärahasiirroista.

Komission delegoidun asetuksen (EU)  N:o  1271/2013  20  artiklan mukaisesti palautetut määrät ovat (varainhoitoasetuksen 
21  artiklan  3  kohdan c alakohdan  mukaisia) käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, jotka otetaan yleisen tulotaulukon 
alamomentille 6 6 0 0.

Islannin, Norjan, Sveitsin ja Liechtensteinin rahoitusosuuksista saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille 6 3 1 3, 
voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti.

Viraston henkilöstötaulukko sisältyy tämän pääluokan liitteeseen ’Henkilöstö’.

Unionin rahoitusosuus vuodeksi 2014 on yhteensä 82 910 000 euroa.
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Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 2007/2004, annettu 26 päivänä lokakuuta 2004, Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta 
ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston perustamisesta (EUVL L 349, 25.11.2004, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 863/2007, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2007, nopeiden rajainterven
tioryhmien perustamista koskevan mekanismin käyttöön ottamisesta (EUVL L 199, 31.7.2007, s. 30).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1168/2011, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, Euroopan unionin jäsen
valtioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston perustamisesta annetun neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 2007/2004 muuttamisesta (EUVL L 304, 22.11.2011, s. 1).

18 02 04  Euroopan poliisivirasto – Europol

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

81 658 000 81 658 000 75 182 500 75 182 500 83 655 000,— 82 655 000,—

Selvitysosa

Entiset alamomentit 18 05 02 01 ja 18 05 02 02

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston henkilöstö- ja hallintomenot (osastot 1 ja 2) sekä toimintamenot (osasto 3).

Viraston on ilmoitettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle toiminta- ja hallintomenojen välisistä määrärahasiirroista.

Komission delegoidun asetuksen (EU)  N:o  1271/2013  20  artiklan mukaisesti palautetut määrät ovat (varainhoitoasetuksen 
21  artiklan  3  kohdan c alakohdan  mukaisia) käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, jotka otetaan yleisen tulotaulukon 
alamomentille 6 6 0 0.

Viraston henkilöstötaulukko sisältyy tämän pääluokan liitteeseen ”Henkilöstö”.

Unionin rahoitusosuus vuodeksi 2014 on yhteensä 84 249 589 euroa. Talousarvioon otettuun 81 658 000 euron määrään lisä
tään ylijäämän palautuksesta saatava 2 592 589 euron määrä.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 2009/371/YOS, tehty 6  päivänä  huhtikuuta 2009, Euroopan poliisiviraston (Europol) perustamisesta 
(EUVL L 121, 15.5.2009, s. 37).

18 02 05  Euroopan poliisiakatemia (CEPOL)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

7 436 000 7 436 000 8 450 640 8 450 640 8 450 640,— 8 450 640,—

Selvitysosa

Entiset alamomentit 18 05 05 01 ja 18 05 05 02

Määräraha on tarkoitettu kattamaan akatemian henkilöstö- ja hallintomenot (osastot 1 ja 2) sekä toimintamenot (osasto 3).

Poliisiakatemian on ilmoitettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle toiminta- ja hallintomenojen välisistä määrärahasiirroista.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:349:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:199:0030:0030:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:121:0037:0037:FI:PDF
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Komission delegoidun asetuksen (EU)  N:o  1271/2013  20  artiklan mukaisesti palautetut määrät ovat (varainhoitoasetuksen 
21  artiklan  3  kohdan c alakohdan  mukaisia) käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, jotka otetaan yleisen tulotaulukon 
alamomentille 6 6 0 0.

Akatemian henkilöstötaulukko sisältyy tämän pääluokan liitteeseen ”Henkilöstö”.

Unionin rahoitusosuus vuodeksi 2014 on yhteensä 8 290 817 euroa. Talousarvioon otettuun 7 436 000 euron määrään lisä
tään ylijäämän palautuksesta saatava 854 817 euron määrä.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 2005/681/YOS, tehty 20  päivänä  syyskuuta 2005, Euroopan poliisiakatemian (Cepol) perustamisesta 
(EUVL L 256, 1.10.2005, s. 63).

18 02 06  Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

14 751 000 14 751 000 15 447 000 15 447 000 15 550 920,— 15 550 920,—

Selvitysosa

Entiset alamomentit 18 05 11 01 ja 18 05 11 02

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen henkilöstö- ja hallintomenot (osastot 1 ja 2) sekä työohjelmaan liittyvät toimin
tamenot (osasto 3).

Keskuksen on ilmoitettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle toiminta- ja hallintomenojen välisistä määrärahasiirroista.

Komission delegoidun asetuksen (EU)  N:o  1271/2013  20  artiklan mukaisesti palautetut määrät ovat (varainhoitoasetuksen 
21  artiklan  3  kohdan c alakohdan  mukaisia) käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, jotka otetaan yleisen tulotaulukon 
alamomentille 6 6 0 0.

Keskuksen henkilöstötaulukko sisältyy tämän pääluokan liitteeseen ”Henkilöstö”.

Unionin rahoitusosuus vuodeksi 2014 on yhteensä 14 793 959 euroa. Talousarvioon otettuun 14 751 000 euron määrään lisä
tään ylijäämän palautuksesta saatava 42 959 euron määrä.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1920/2006, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan huumausai
neiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksesta (EUVL L 376, 27.12.2006, s. 1).

18 02 07  Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueeseen liittyvien laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista 
vastaava eurooppalainen virasto

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

59 380 000 59 380 000 41 000 000 34 437 000 19 105 068,06 2 283 974,66

Selvitysosa

Entiset alamomentit 18 02 11 01 ja 18 02 11 02

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston henkilöstö- ja hallintomenot (osastot 1 ja 2) sekä työohjelmaan liittyvät toimin
tamenot (osasto 3).

Viraston on ilmoitettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle toiminta- ja hallintomenojen välisistä määrärahasiirroista.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:256:0063:0063:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:376:0001:0001:FI:PDF
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Komission delegoidun asetuksen (EU)  N:o  1271/2013  20  artiklan mukaisesti palautetut määrät ovat (varainhoitoasetuksen 
21  artiklan  3  kohdan c alakohdan  mukaisia) käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, jotka otetaan yleisen tulotaulukon 
alamomentille 6 6 0 0.

Islannin, Norjan, Sveitsin ja Liechtensteinin rahoitusosuuksista saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille 6 3 1 2, 
voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti.

Viraston henkilöstötaulukko sisältyy tämän pääluokan liitteeseen ”Henkilöstö”.

Unionin rahoitusosuus vuodeksi 2014 on yhteensä 59 380 000 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1077/2011, annettu 25 päivänä  lokakuuta 2011, vapauden, turvallisuu
den ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston perus
tamisesta (EUVL L 286, 1.11.2011, s. 1).

18 02 08  Schengenin tietojärjestelmä (SIS II)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitou
mukset Maksut Maksusitou

mukset Maksut Maksusitou
mukset Maksut

18 02 08 9 235 500 4 900 366 24 000 000 15 081 571 16 571 217,20 32 957 940,63

Varaukset (40 02 41) 12 750 000 7 500 000

Yhteensä 9 235 500 4 900 366 36 750 000 22 581 571 16 571 217,20 32 957 940,63

Selvitysosa

Entinen momentti 18 02 04

Määräraha on tarkoitettu rahoittamaan Schengenin tietojärjestelmän (SIS) toimintamenot, erityisesti verkkoinfrastruktuurin kus
tannukset ja järjestelmään liittyvien selvitysten kustannukset.

Islannin, Norjan, Sveitsin ja Liechtensteinin rahoitusosuuksista saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille 6 3 1 2, 
voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti.

Oikeusperusta

Pöytäkirja N:o 19 osaksi Euroopan unionia sisällytetystä Schengenin säännöstöstä.

Neuvoston päätös 2001/886/YOS, tehty 6  päivänä  joulukuuta 2001, toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) 
kehittämisestä (EYVL L 328, 13.12.2001, s. 1).

Neuvoston asetus (EY)  N:o  2424/2001, annettu 6  päivänä  joulukuuta 2001, toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän 
(SIS II) kehittämisestä (EYVL L 328, 13.12.2001, s. 4).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY)  N:o  1987/2006, annettu 20  päivänä  joulukuuta 2006, toisen sukupolven 
Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä (EUVL L 381, 28.12.2006, s. 4).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:286:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:328:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:328:0004:0004:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:381:0004:0004:FI:PDF
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Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1986/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, ajoneuvojen rekisteröin
titodistusten myöntämisestä vastaavien jäsenvaltioiden yksiköiden pääsyn sallimisesta toisen sukupolven Schengenin tietojär
jestelmään (SIS II) (EUVL L 381, 28.12.2006, s. 1).

Neuvoston päätös 2007/533/YOS, tehty 12  päivänä  kesäkuuta 2007, toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) 
perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä (EUVL L 205, 7.8.2007, s. 63).

Neuvoston asetus (EU) N:o 1272/2012, annettu 20 päivänä joulukuuta 2012, siirtymisestä Schengenin tietojärjestelmästä (SIS 
1+) toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmään (SIS II) (EUVL L 359, 29.12.2012, s. 21).

Neuvoston asetus (EU) N:o 1273/2012, annettu 20 päivänä joulukuuta 2012, siirtymisestä Schengenin tietojärjestelmästä (SIS 
1+) toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmään (SIS II) (EUVL L 359, 29.12.2012, s. 32).

18 02 09  Viisumitietojärjestelmä (VIS)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitou
mukset Maksut Maksusitou

mukset Maksut Maksusitou
mukset Maksut

18 02 09 9 235 500 4 900 366 7 000 000 21 568 782 40 453 648,83 32 692 524,37

Varaukset (40 02 41) 1 750 000 5 471 400

Yhteensä 9 235 500 4 900 366 8 750 000 27 040 182 40 453 648,83 32 692 524,37

Selvitysosa

Entinen momentti 18 02 05

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan laajuisen laajamittaisen tietojärjestelmän (viisumitietojärjestelmä VIS) analyysiin, 
kehittämiseen, toimittamiseen ja asentamiseen liittyvät kustannukset, erityisesti verkkoinfrastruktuurin kustannukset ja järjes
telmään liittyvien selvitysten kustannukset.

Islannin, Norjan, Sveitsin ja Liechtensteinin rahoitusosuuksista saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille 6 3 1 2, 
voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 2004/512/EY, tehty 8 päivänä kesäkuuta 2004, viisumitietojärjestelmän (VIS) perustamisesta (EUVL L 213, 
15.6.2004, s. 5).

Neuvoston päätös 2008/633/YOS, tehty 23  päivänä  kesäkuuta 2008, jäsenvaltioiden nimeämien viranomaisten ja Europolin 
pääsystä tekemään hakuja viisumitietojärjestelmästä (VIS) terrorismirikosten ja muiden vakavien rikosten torjumiseksi, havait
semiseksi ja tutkimiseksi (EUVL L 218, 13.8.2008, s. 129).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 767/2008, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2008, viisumitietojärjestelmästä 
(VIS) ja lyhytaikaista oleskelua varten myönnettäviä viisumeja koskevasta jäsenvaltioiden välisestä tietojenvaihdosta (VIS-asetus) 
(EUVL L 218, 13.8.2008, s. 60).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:381:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:205:0063:0063:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:359:0021:0021:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:359:0032:0032:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:213:0005:0005:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:213:0005:0005:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:218:0129:0129:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:218:0060:0060:FI:PDF
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18 02 51  Ulkorajoihin, turvallisuuteen ja vapauksien suojeluun liittyvien toimenpiteiden ja ohjelmien loppuun saattaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitou
mukset Maksut Maksusitou

mukset Maksut Maksusitou
mukset Maksut

18 02 51 p.m. 184 770 000 387 700 000 246 456 326 516 083 560,54 293 378 881,28

Varaukset (40 02 41) 96 780 000 53 471 546

Yhteensä p.m. 184 770 000 484 480 000 299 927 872 516 083 560,54 293 378 881,28

Selvitysosa

Entiset momentit 18 02 06, 18 02 07, 18 05 07, 18 05 08, 18 05 09, 18 08 01 ja 18 08 05 sekä entinen alamomentti 18 05 01 01

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Yhteinen toiminta 98/245/YOS, 19 päivältä maaliskuuta 1998, jonka neuvosto on hyväksynyt Euroopan unionista tehdyn sopi
muksen K.3 artiklan perusteella järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta vastaaville henkilöille tarkoitetun vaihto-, koulutus- ja 
yhteistyöohjelman perustamisesta (Falcone-ohjelma) (EYVL L 99, 31.3.1998, s. 8).

Neuvoston päätös 2001/512/YOS, tehty 28  päivänä  kesäkuuta 2001, oikeusalalla toimiville tarkoitetun kannustus-, vaihto-, 
koulutus- ja yhteistyöohjelman toisen vaiheen perustamisesta (Grotius II, rikosoikeus) (EYVL L 186, 7.7.2001, s. 1).

Neuvoston päätös 2001/513/YOS, tehty 28 päivänä kesäkuuta 2001, lainvalvontaviranomaisille tarkoitetun kannustus-, vaihto-, 
koulutus- ja yhteistyöohjelman toisen vaiheen perustamisesta (Oisin II) (EYVL L 186, 7.7.2001, s. 4).

Neuvoston päätös 2001/514/YOS, tehty 28  päivänä  kesäkuuta 2001, ihmiskaupan ja lasten seksuaalisen hyväksikäytön tor
junnasta vastaaville henkilöille tarkoitetun kannustus-, vaihto-, koulutus- ja yhteistyöohjelman toisen vaiheen perustamisesta 
(Stop II) (EYVL L 186, 7.7.2001, s. 7).

Neuvoston päätös 2001/515/YOS, tehty 28 päivänä kesäkuuta 2001, kannustus-, vaihto-, koulutus- ja yhteistyöohjelman perus
tamisesta rikollisuuden ehkäisemiseksi (Hippokrates) (EYVL L 186, 7.7.2001, s. 11).

Neuvoston päätös 2002/630/YOS, tehty 22  päivänä  heinäkuuta 2002, poliisiyhteistyötä ja oikeudellista yhteistyötä rikosasi
oissa koskevasta puiteohjelmasta (EYVL L 203, 1.8.2002, s. 5).

Neuvoston päätös 2007/124/EY, Euratom, tehty 12 päivänä helmikuuta 2007, terrorismin ja muiden turvallisuuteen liittyvien 
riskien ennalta ehkäisyä, torjuntavalmiutta ja niiden seurausten hallintaa koskevan erityisohjelman perustamisesta kaudelle 
2007–2013 osana turvallisuutta ja vapauksien suojelua koskevaa yleisohjelmaa (EUVL L 58, 24.2.2007, s. 1).

Neuvoston päätös 2007/125/YOS, tehty 12 päivänä helmikuuta 2007, rikosten ennalta ehkäisyä ja torjuntaa koskevan erityis
ohjelman perustamisesta kaudelle 2007–2013 osana turvallisuutta ja vapauksien suojelua koskevaa yleisohjelmaa (EUVL L 58, 
24.2.2007, s. 7).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 574/2007/EY, tehty 23 päivänä  toukokuuta 2007, ulkorajarahaston perusta
misesta vuosiksi 2007–2013 osana yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevaa yleisohjelmaa (EUVL  L  144, 
6.6.2007, s. 22).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:099:0008:0008:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:186:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:186:0004:0004:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:186:0007:0007:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:186:0011:0011:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:203:0005:0005:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:058:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:058:0007:0007:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:058:0007:0007:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:144:0022:0022:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:144:0022:0022:FI:PDF
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Komission institutionaalisista oikeuksista johtuvat tehtävät sellaisina kuin niistä on säädetty unionin yleiseen talousarvioon sovel
lettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 25  päivänä  lokakuuta 
2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom)  N:o  966/2012 (EUVL  L  298, 26.10.2012, s.  1) 
54 artiklan 2 kohdassa.

Komission hallinnollisesta autonomiasta johtuvat tehtävät, sellaisina kuin niistä on säädetty unionin yleiseen talousarvioon sovel
lettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 25  päivänä  lokakuuta 
2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom)  N:o  966/2012 (EUVL  L  298, 26.10.2012, s.  1) 
54 artiklan 2 kohdassa.

Neuvoston asetus (EU)  N:o  1053/2013, annettu 7  päivänä  lokakuuta 2013, arviointi- ja valvontamekanismin perustamisesta 
Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamista varten ja toimeenpanevan komitean 16 päivänä syyskuuta 1998 pysyvän 
Schengenin arviointi- ja soveltamiskomitean perustamisesta tekemän päätöksen kumoamisesta (EUVL L 295, 6.11.2013, s. 27).

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 2 päivänä  toukokuuta 2005 esittämä tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille yhteisvastuuta ja maahan
muuttovirtojen hallintaa koskevan puiteohjelman perustamisesta vuosiksi 2007–2013 (KOM(2005) 123).

Komission päätös 2007/599/EY, tehty 27  päivänä  elokuuta 2007, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen 
N:o  574/2007/EY täytäntöönpanoon liittyvistä vuosia 2007–2013 koskevista strategisista suuntaviivoista (EUVL  L  233, 
5.9.2007, s. 3).

Komission päätös 2008/456/EY, tehty 5 päivänä maaliskuuta 2008, ulkorajarahaston perustamisesta vuosiksi 2007–2013 osana 
yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevaa yleisohjelmaa tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätök
sen N:o 574/2007/EY soveltamissäännöistä jäsenvaltioiden hallinnointi- ja valvontajärjestelmien, rahastosta myönnetyn yhteis
rahoituksen avulla täytäntöön pantavien hankkeiden yleis- ja taloushallintoa koskevien sääntöjen sekä menojen 
tukikelpoisuuden osalta (EUVL L 167, 27.6.2008, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY)  N:o  810/2009, annettu 13  päivänä  heinäkuuta 2009, yhteisön viisumisään
nöstön laatimisesta (viisumisäännöstö) (EUVL L 243, 15.9.2009, s. 1).

Komission 6 päivänä huhtikuuta 2005 esittämä tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille turvallisuutta ja vapauksien 
suojelua koskevan puiteohjelman perustamisesta vuosiksi 2007–2013 (KOM(2005) 124).

18 02 77  Pilottihankkeet ja valmistelutoimet

18 02 77 01  Pilottihanke – Terrorismin torjuntatoimien loppuun saattaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

Selvitysosa

Entinen momentti 18 05 06

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:295:0027:0027:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:233:0003:0003:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:233:0003:0003:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:167:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:243:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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18 02 77 02  Pilottihanke – Julkisten ja yksityisten toimijoiden uudet integroidut yhteistyömekanismit urheiluvedonlyönnin riskien 
havaitsemiseksi

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

2 000 000 1 000 000

Selvitysosa

Urheilutulosten manipulointi muodostaa vakavan uhan urheilun rehellisyydelle, ja rikollisryhmät saattavat käyttää sitä rahan
pesukeinona. Tämän pilottihankkeen tarkoituksena on varmistaa urheiluvedonlyönnin reiluus, vähentää urheiluun liittyvää kor
ruptiota ja estää rahapelien käyttö rikollisiin tarkoituksiin. Eri tahojen asiantuntemus ja kokemukset olisi tuotava yhteen, jotta 
saadaan aikaan uusia integroituja mekanismeja, joihin voisi liittyä lainvalvontaviranomaisten, sähköisessä ja reaaliympäristössä 
toimivien vedonlyöntioperaattorien, rahapeliorganisaatioiden, urheiluliittojen, rahapelien sääntelijöiden, urheiluseurojen ja 
urheilijoiden välistä yhteistyötä. Lisäämällä tiedonvaihtoa yksityisten toimijoiden ja lainvalvontaviranomaisten välillä sekä eri 
jäsenvaltioiden poliisiviranomaisten välillä voitaisiin parantaa ennaltaehkäisyä ja reagoida epäilyttävään toimintaan nopeam
min sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.

Toimet:

— pätevistä lähteistä peräisin olevan tiedon kerääminen ja analysointi; näitä lähteitä ovat sähköisessä ja reaaliympäristössä toi
mivat vedonlyöntioperaattorit, rahapeliorganisaatiot, urheiluliitot, rahapelien sääntelijät sekä lainvalvontaviranomaiset; 

— sekä kansallisella että unionin tasolla sovellettavien riski-indikaattorien kehittäminen; 

— urheiluvedonlyöntiin kohdistuvien potentiaalisten uhkien arviointi; 

— yksityisten toimijoiden ja poliisiviranomaisten välisen sekä eri jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välisen tiedon
vaihdon ja yhteistyön vahvistaminen; 

— sellaisten urheilutapahtumien ennakointi, joita lahjotut urheilijat ja/tai rikolliset saattaisivat käyttää urheilutulosten mani
pulointiin, muun muassa seuraamalla mediaa, internetiä ja sosiaalisia verkostoja; 

— kaikkien sidosryhmien varoittaminen urheilutulosten manipulointiin liittyvistä erityisriskeistä julkaisemalla tietoa asian
mukaisesti ja oikea-aikaisesti; 

— toimivaltaisten viranomaisten tukeminen tarvittaessa sekä urheilualan omissa että rikostutkinnoissa; 

— työryhmien tai pyöreän pöydän tapaamisten luominen kansallisella tasolla sidosryhmien keskustelun ja parhaiden käytän
töjen edistämiseksi; 

— nimettömät ilmoitukset kansallisille yhteyspisteille mahdollistavien mekanismien käyttöönotto.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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LUKU  18 03  — TURVAPAIKKA- JA MAAHANMUUTTOASIAT

Osasto
Luku

Momentti
Alamo
mentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012
%

Maksut
2012/2014Maksusitou

mukset Maksut Maksusitou
mukset Maksut Maksusitou

mukset Maksut

18 03 TURVAPAIKKA- JA MAA
HANMUUTTOASIAT

18 03 01 Turvapaikka- ja maahan
muuttorahasto

18 03 01 01 Euroopan yhteisen turvapaik
kajärjestelmän vahvistaminen 
ja kehittäminen sekä jäsenval
tioiden välisen yhteisvastuulli
suuden ja vastuunjaon 
lisääminen 3 167 808 176 20 510 000 —

18 03 01 02 Unioniin suuntautuvan lailli
sen maahanmuuton tukemi
nen ja kolmansien maiden 
kansalaisten kotouttamisen 
edistäminen sekä oikeuden
mukaisten ja tehokkaiden 
palauttamisstrategioiden 
kehittäminen 3 233 300 864 27 670 000 —

Momentti 18 03 01 – 
Välisumma 401 109 040 48 180 000 —

18 03 02 Euroopan 
turvapaikka-asioiden 
tukivirasto 3 14 518 000 14 518 000 12 000 000 10 500 000 10 000 000,— 8 851 410,92 60,97

18 03 03 Eurooppalainen 
sormenjälkitietokanta 
(Eurodac) 3 100 000 90 000 p.m. p.m. 532 441,70 421 021,75 467,80

18 03 51 Palauttamismenettelyihin, 
pakolaisiin ja 
maahanmuuttovirtoihin 
liittyvien toimenpiteiden ja 
ohjelmien loppuun 
saattaminen 3 p.m. 96 056 390 493 730 000 317 548 010 449 066 967,64 243 746 516,18 253,75

18 03 77 Pilottihankkeet ja 
valmistelutoimet

18 03 77 01 Valmistelutoimi – Laittomien 
maahanmuuttajien 
palauttamiseen liittyvien 
toimien loppuun saattaminen 3 — — p.m. p.m. 0,— 106 364,81 —

18 03 77 02 Valmistelutoimi – 
Siirtolaisuuden hallinta – 
käytännön solidaarisuutta 3 — — p.m. p.m. 0,— 254 103,51 —

18 03 77 03 Valmistelutoimi – 
Kolmansien maiden 
kansalaisten kotouttamiseen 
liittyvien toimien loppuun 
saattaminen 3 — — p.m. p.m. 0,— 0,— —

18 03 77 04 Pilottihanke – Kohteena 
olevien kuntien välinen 
yhteyshenkilö- ja 
keskusteluverkosto 
pakolaisten 
uudelleensijoittamista ja 
kotouttamista koskevien 
kokemusten ja parhaiden 
käytäntöjen vaihtamiseksi 3 p.m. p.m. p.m. 225 000 0,— 753 088,69 —

18 03 77 05 Pilottihanke – Rahoitus 
kidutuksen uhreja varten 3 p.m. 1 000 000 2 000 000 1 000 000 2 000 000,— 312 404,75 31,24
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Osasto
Luku

Momentti
Alamo-
mentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012
%

Maksut
2012/2014Maksusitou-

mukset Maksut Maksusitou-
mukset Maksut Maksusitou-

mukset Maksut
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18 03 77 06 Valmistelutoimi – Pakolaisten 
uudelleensijoittamisen mah
dollistaminen hätätilanteissa 3 p.m. 500 000 p.m. 650 000 3 000 000,— 1 425 000,— 285,—

18 03 77 07 Pilottihanke – Unionissa 
toteutettavan ilman huoltajaa 
olevien alaikäisten 
vastaanotto-, suojelu- ja 
kotouttamispolitiikan analy
sointi 3 p.m. 500 000 1 000 000 500 000 1 000 000,— 0,— 0,—

18 03 77 08 Valmistelutoimi – Kohteena 
olevien kuntien välinen 
yhteyshenkilö- ja keskustelu
verkosto pakolaisten uudel
leensijoittamista ja 
kotouttamista koskevien 
kokemusten ja parhaiden 
käytäntöjen vaihtamiseksi 3 p.m. 250 000 500 000 250 000 —

18 03 77 09 Valmistelutoimi – Rahoitus 
kidutuksen uhrien kuntoutta
miseksi 3 3 000 000 1 500 000 —

Momentti 18 03 77 – 
Välisumma 3 000 000 3 750 000 3 500 000 2 625 000 6 000 000,— 2 850 961,76 76,03

Luku 18 03 – Yhteensä 418 727 040 162 594 390 509 230 000 330 673 010 465 599 409,34 255 869 910,61 157,37

18 03 01  Turvapaikka- ja maahanmuuttorahasto

18 03 01 01  Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän vahvistaminen ja kehittäminen sekä jäsenvaltioiden välisen yhteisvastuullisuuden ja 
vastuunjaon lisääminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

167 808 176 20 510 000

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Määräraha on tarkoitettu tukemaan jäsenvaltioiden toteuttamia ohjelmia, joiden tavoitteena on turvapaikka-asioita sekä toissi
jaista suojelua ja tilapäistä suojelua koskevan yhteisen politiikan sekä yhteisen maahanmuuttopolitiikan mukaisesti edistää unio
nin muuttovirtojen tehokasta hallintaa vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen osana.

Erityisesti määräraha on tarkoitettu vahvistamaan ja kehittämään Euroopan yhteistä turvapaikkajärjestelmää, myös sen ulkoista 
ulottuvuutta, sekä lisäämään yhteisvastuullisuutta ja vastuunjakoa jäsenvaltioiden kesken varsinkin niitä jäsenvaltioita kohtaan, 
joihin siirtolais- ja pakolaisvirrat kohdistuvat voimakkaimmin.

Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän osalta määräraha on tarkoitettu kattamaan vastaanotto- ja turvapaikkajärjestelmiin 
liittyvät toimet sekä toimet, joilla parannetaan jäsenvaltioiden valmiuksia kehittää, valvoa ja arvioida turvapaikkapolitiikkaansa.
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Määräraha on tarkoitettu kattamaan myös toimet, jotka liittyvät henkilöiden uudelleensijoittamiseen ja siirtämiseen.

Komission aloitteesta tästä määrärahasta voidaan rahoittaa valtioiden välisiä tai unionin edun mukaisia toimia. Näillä toimilla 
tuetaan erityisesti seuraavia:

— unionin lainsäädännön täytäntöön panemista koskevan unionin yhteistyön ja hyvien käytänteiden edistäminen turvapaikka-
alalla, johon kuuluvat uudelleensijoittaminen ja siirrot, 

— valtioiden välisten yhteistyöverkostojen perustaminen sekä pilottihankkeet, mukaan lukien innovatiiviset hankkeet, kun ne 
perustuvat valtioiden välisiin kumppanuuksiin, jotka on käynnistetty vähintään kahdessa jäsenvaltiossa sijaitsevien elinten 
välillä innovoinnin edistämiseksi sekä kokemusten ja hyvien käytänteiden vaihtamisen helpottamiseksi, 

— tutkimukset, joissa kartoitetaan unionin tason yhteistyön uusia muotoja turvapaikka-asioiden ja asiaankuuluvan unionin 
lainsäädännön alalla, tiedon levitys ja tiedonvaihto parhaista käytänteistä sekä kaikista muista turvapaikkapolitiikkaan liit
tyvistä näkökohdista, mukaan lukien unionin poliittisia painopisteitä koskeva toimielinten tiedotustoiminta, 

— yhteisten tilastollisten välineiden, menetelmien ja indikaattoreiden kehittämisen ja soveltamisen tukeminen jäsenvaltioissa 
toiminnan kehittämisen mittaamiseksi turvapaikka-alalla, 

— valmistelu-, seuranta- ja hallinnointituki, tekninen apu, arviointimekanismin laatiminen turvapaikkapolitiikan täytäntöön
panoa varten, 

— yhteistyö kolmansien maiden kanssa erityisesti takaisinottosopimusten, liikkuvuuskumppanuuksien ja alueellisten suoje
luohjelmien täytäntöönpanon yhteydessä.

Määrärahasta katetaan myös kiireelliset erityistarpeet hätätilanteen sattuessa.

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 15 päivänä marraskuuta 2011 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi turvapaikka- ja maa
hanmuuttorahaston perustamisesta (KOM(2011) 751 lopullinen) ja erityisesti asetuksen 3 artiklan 1 kohta ja 3 artiklan 2 koh
dan a ja d alakohta.

Komission 15 päivänä marraskuuta 2011 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi turvapaikka- ja maa
hanmuuttorahastoon ja poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineeseen 
sovellettavista yleisistä säännöksistä (KOM(2011) 752 lopullinen).

18 03 01 02  Unioniin suuntautuvan laillisen maahanmuuton tukeminen ja kolmansien maiden kansalaisten kotouttamisen edistäminen sekä 
oikeudenmukaisten ja tehokkaiden palauttamisstrategioiden kehittäminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

233 300 864 27 670 000

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Määräraha on tarkoitettu tukemaan jäsenvaltioiden toteuttamia ohjelmia, joiden tavoitteena on turvapaikka-asioita sekä toissi
jaista suojelua ja tilapäistä suojelua koskevan yhteisen politiikan sekä yhteisen maahanmuuttopolitiikan mukaisesti edistää unio
nin muuttovirtojen tehokasta hallintaa vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen osana.
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Määräraha on tarkoitettu tukemaan erityisesti jäsenvaltioiden taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin tarpeisiin perustuvaa laillista 
maahanmuuttoa unioniin ja edistämään unionissa laillisesti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista, turva
paikanhakijat ja kansainvälistä suojelua saavat henkilöt mukaan lukien, ja kehittämään oikeudenmukaisia ja tehokkaita palaut
tamisstrategioita jäsenvaltioissa korostaen paluun pysyvyyttä ja tehokasta takaisinottoa alkuperämaihin.

Kolmansien maiden kansalaisten kotouttamisen ja laillisen maahanmuuton osalta tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan 
maahanmuuttoon liittyvät ja lähtöä edeltävät toimenpiteet, paikallis- ja aluetasolla toteutettavat kotouttamistoimet sekä jäsen
valtioiden valmiuksien kehittämistoimenpiteet.

Oikeudenmukaisten ja tehokkaiden palauttamisstrategioiden osalta määräraha on tarkoitettu kattamaan jäsenvaltioiden palaut
tamismenettelyjen liitännäistoimenpiteet, palauttamistoimenpiteet, käytännön yhteistyö ja valmiuksien kehittämistoimenpiteet.

Komission aloitteesta tästä määrärahasta voidaan rahoittaa valtioiden välisiä tai unionin edun mukaisia toimia. Näillä toimilla 
tuetaan erityisesti seuraavia:

— unionin lainsäädännön täytäntöön panemista koskevan unionin yhteistyön ja hyvien käytänteiden edistäminen, johon kuu
luvat kolmansien maiden kansalaisten kotouttaminen sekä palauttaminen, 

— valtioiden välisten yhteistyöverkostojen perustaminen sekä pilottihankkeet, mukaan lukien innovatiiviset hankkeet, kun ne 
perustuvat valtioiden välisiin kumppanuuksiin, jotka on käynnistetty vähintään kahdessa jäsenvaltiossa sijaitsevien elinten 
välillä innovoinnin edistämiseksi sekä kokemusten ja hyvien käytänteiden vaihtamisen helpottamiseksi, 

— tutkimukset, joissa kartoitetaan unionin tason yhteistyön uusia muotoja kotouttamisen ja palauttamisen sekä näitä koske
van unionin lainsäädännön alalla, tiedon levitys ja tiedonvaihto parhaista käytänteistä sekä kaikista muista kotouttamis- ja 
palauttamispolitiikkaan liittyvistä näkökohdista, mukaan lukien unionin poliittisia painopisteitä koskeva toimielinten 
tiedotustoiminta, 

— yhteisten tilastollisten välineiden, menetelmien ja indikaattoreiden kehittämisen ja soveltamisen tukeminen jäsenvaltioissa 
toiminnan kehittämisen mittaamiseksi kotouttamisen ja palauttamisen alalla, 

— valmistelu-, seuranta- ja hallinnointituki, tekninen apu, arviointimekanismin laatiminen maahanmuuttopolitiikan täytän
töönpanoa varten, 

— yhteistyö kolmansien maiden kanssa erityisesti takaisinottosopimusten, liikkuvuuskumppanuuksien ja alueellisten suoje
luohjelmien täytäntöönpanon yhteydessä.

Määrärahasta tuetaan myös Euroopan muuttoliikeverkostoa ja sen toimintaa ja tulevaa kehitystä.

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 15 päivänä marraskuuta 2011 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi turvapaikka- ja maa
hanmuuttorahaston perustamisesta (KOM(2011) 751 lopullinen) ja erityisesti sen 3 artiklan 1 kohta ja 3 artiklan 2 kohdan b ja 
c alakohta.

Komission 15 päivänä marraskuuta 2011 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi turvapaikka- ja maa
hanmuuttorahastoon ja poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineeseen 
sovellettavista yleisistä säännöksistä (KOM(2011) 752).
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18 03 02  Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

14 518 000 14 518 000 12 000 000 10 500 000 10 000 000,— 8 851 410,92

Selvitysosa

Entiset alamomentit 18 03 14 01 ja 18 03 14 02

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston henkilöstö- ja hallintomenot (osastot 1 ja 2) sekä työohjelmaan liittyvät toimin
tamenot (osasto 3).

Viraston on ilmoitettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle toiminta- ja hallintomenojen välisistä määrärahasiirroista.

Komission delegoidun asetuksen (EU)  N:o  1271/2013  20  artiklan mukaisesti palautetut määrät ovat (varainhoitoasetuksen 
21  artiklan  3  kohdan c alakohdan  mukaisia) käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, jotka otetaan yleisen tulotaulukon 
alamomentille 6 6 0 0.

Islannin, Norjan, Sveitsin ja Liechtensteinin rahoitusosuuksista saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille 6 3 1 3, 
voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti.

Viraston henkilöstötaulukko sisältyy tämän pääluokan liitteeseen ”Henkilöstö”.

Unionin rahoitusosuus vuodeksi 2014 on yhteensä 14 656 000 euroa. Talousarvioon otettuun 14 518 000 euron määrään lisä
tään ylijäämän palautuksesta saatava 138 000 euron määrä.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 439/2010, annettu 19 päivänä toukokuuta 2010, Euroopan turvapaikka-
asioiden tukiviraston perustamisesta (EUVL L 132, 29.5.2010, s. 11).

18 03 03  Eurooppalainen sormenjälkitietokanta (Eurodac)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

100 000 90 000 p.m. p.m. 532 441,70 421 021,75

Selvitysosa

Entinen momentti 18 03 11

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurodac-järjestelmän keskusyksikön perustamiseen ja toimintaan liittyvät menot.

Islannin, Norjan, Sveitsin ja Liechtensteinin rahoitusosuuksista saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille 6 3 1 2, 
voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 2725/2000, annettu 11 päivänä joulukuuta 2000, Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjäl
kien vertailua varten Dublinin yleissopimuksen tehokkaaksi soveltamiseksi (EYVL L 316, 15.12.2000, s. 1).

Neuvoston asetus (EY)  N:o  343/2003, annettu 18  päivänä  helmikuuta 2003, niiden perusteiden ja menettelyjen vahvistami
sesta, joiden mukaisesti määritetään kolmannen maan kansalaisen johonkin jäsenvaltioon jättämän turvapaikkahakemuksen 
käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio (EUVL L 50, 25.2.2003, s. 1).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:132:0011:0011:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:316:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:050:0001:0001:FI:PDF
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Viiteasiakirjat-säädökset

Komission asetus (EY) N:o 1560/2003, annettu 2 päivänä syyskuuta 2003, niiden perusteiden ja menettelyjen vahvistamisesta, 
joiden mukaisesti määritetään kolmannen maan kansalaisen johonkin jäsenvaltioon jättämän turvapaikkahakemuksen käsitte
lystä vastuussa oleva jäsenvaltio, annetun neuvoston asetuksen (EY)  N:o  343/2003 soveltamista koskevista säännöistä 
(EUVL L 222, 5.9.2003, s. 3).

18 03 51  Palauttamismenettelyihin, pakolaisiin ja maahanmuuttovirtoihin liittyvien toimenpiteiden ja ohjelmien loppuun 
saattaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 96 056 390 493 730 000 317 548 010 449 066 967,64 243 746 516,18

Selvitysosa

Entiset momentit 18 02 09, 18 03 03, 18 03 04, 18 03 05, 18 03 07 ja 18 03 09

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Neuvoston direktiivi 2001/55/EY, annettu 20  päivänä  heinäkuuta 2001, vähimmäisvaatimuksista tilapäisen suojelun antami
seksi tilanteissa, joissa jäsenvaltioiden alueelle tulee suuri määrä siirtymään joutuneita henkilöitä, ja toimenpiteestä näiden hen
kilöiden vastaanottamisesta jäsenvaltioille aiheutuvien rasitusten ja seurausten tasapuolisen jakautumisen edistämiseksi 
(EYVL L 212, 7.8.2001, s. 12).

Neuvoston päätös 2002/463/EY, tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, unionin ulkorajojen sekä viisumi-, turvapaikka- ja maahan
muuttopolitiikan alan hallinnollisen yhteistyön toimintaohjelmasta (ARGO-ohjelma) (EYVL L 161, 19.6.2002, s. 11).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o  575/2007/EY, tehty 23  päivänä  toukokuuta 2007, Euroopan paluurahaston 
perustamisesta vuosiksi 2008–2013 osana yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevaa yleisohjelmaa 
(EUVL L 144, 6.6.2007, s. 45).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 573/2007/EY, tehty 23 päivänä toukokuuta 2007, Euroopan pakolaisrahaston 
perustamisesta vuosiksi 2008–2013 osana yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevaa yleisohjelmaa 
(EUVL L 144, 6.6.2007, s. 1).

Neuvoston päätös 2007/435/EY, tehty 25  päivänä  kesäkuuta 2007, eurooppalaisen rahaston perustamisesta vuosiksi 
2007–2013 kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista varten osana yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa kos
kevaa yleisohjelmaa (EUVL L 168, 28.6.2007, s. 18).

Neuvoston päätös 2008/381/EY, tehty 14  päivänä  toukokuuta 2008, Euroopan muuttoliikeverkoston perustamisesta 
(EUVL L 131, 21.5.2008, s. 7).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/115/EY, annettu 16  päivänä  joulukuuta 2008, jäsenvaltioissa sovelletta
vista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi 
(EUVL L 348, 24.12.2008, s. 98).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 458/2010/EU, annettu 19 päivänä toukokuuta 2010, Euroopan pakolaisrahas
ton perustamisesta vuosiksi 2008–2013 tehdyn päätöksen N:o 573/2007/EY muuttamisesta tiettyjen yhteisön toimien rahoi
tuksen lopettamiseksi ja rahoitusosuuden ylärajan muuttamiseksi (EUVL L 129, 28.5.2010, s. 1).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:222:0003:0003:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:212:0012:0012:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:161:0011:0011:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:144:0045:0045:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:144:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:168:0018:0018:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:131:0007:0007:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0098:0098:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:129:0001:0001:FI:PDF
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Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 2 päivänä  toukokuuta 2005 esittämä tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille yhteisvastuuta ja maahan
muuttovirtojen hallintaa koskevan puiteohjelman perustamisesta vuosiksi 2007–2013 (KOM(2005) 123).

Komission päätös 2007/815/EY, tehty 29  päivänä  marraskuuta 2007, strategisten suuntaviivojen hyväksymisestä vuosiksi 
2008–2013 osana Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o  573/2007/EY täytäntöönpanoa (EUVL  L  326, 
12.12.2007, s. 29).

Komission päätös 2007/837/EY, tehty 30  päivänä  marraskuuta 2007, strategisten suuntaviivojen hyväksymisestä vuosiksi 
2008–2013 osana Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o  575/2007/EY täytäntöönpanoa (EUVL  L  330, 
15.12.2007, s. 48).

Komission päätös 2008/22/EY, tehty 19  päivänä  joulukuuta 2007, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen 
N:o 573/2007/EY soveltamissäännöistä Euroopan pakolaisrahaston perustamiseksi vuosiksi 2008–2013 osana yhteisvastuuta 
ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevaa yleisohjelmaa jäsenvaltioiden hallinnointi- ja valvontajärjestelmien, Euroopan pako
laisrahastosta myönnetyn yhteisrahoituksen avulla toteutettujen hankkeiden yleis- ja taloushallintoa koskevien sääntöjen sekä 
menojen tukikelpoisuuden osalta (EUVL L 7, 10.1.2008, s. 1).

Komission päätös 2008/457/EY, tehty 5  päivänä  maaliskuuta 2008, eurooppalaisen rahaston perustamisesta vuosiksi 
2007–2013 kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista varten osana yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa kos
kevaa yleisohjelmaa tehdyn neuvoston päätöksen 2007/435/EY soveltamissäännöistä jäsenvaltioiden hallinnointi- ja valvonta
järjestelmien, rahastosta myönnetyn yhteisrahoituksen avulla täytäntöön pantavien hankkeiden yleis- ja taloushallintoa 
koskevien sääntöjen sekä menojen tukikelpoisuuden osalta (EUVL L 167, 27.6.2008, s. 69).

Komission päätös 2008/458/EY, tehty 5  päivänä  maaliskuuta 2008, Euroopan paluurahaston perustamisesta vuosiksi 
2008–2013 osana yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevaa yleisohjelmaa tehdyn Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätöksen N:o 575/2007/EY soveltamissäännöistä jäsenvaltioiden hallinnointi- ja valvontajärjestelmien, rahastosta 
myönnetyn yhteisrahoituksen avulla täytäntöön pantavien hankkeiden yleis- ja taloushallintoa koskevien sääntöjen sekä meno
jen tukikelpoisuuden osalta (EUVL L 167, 27.6.2008, s. 135).

18 03 77  Pilottihankkeet ja valmistelutoimet

18 03 77 01  Valmistelutoimi – Laittomien maahanmuuttajien palauttamiseen liittyvien toimien loppuun saattaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— — p.m. p.m. 0,— 106 364,81

Selvitysosa

Entinen momentti 18 02 08

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta valmistelutoimen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:326:0029:0029:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:326:0029:0029:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:330:0048:0048:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:330:0048:0048:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:007:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:167:0069:0069:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:167:0135:0135:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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18 03 77 02  Valmistelutoimi – Siirtolaisuuden hallinta – käytännön solidaarisuutta

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— — p.m. p.m. 0,— 254 103,51

Selvitysosa

Entinen momentti 18 02 10

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta valmistelutoimen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

18 03 77 03  Valmistelutoimi – Kolmansien maiden kansalaisten kotouttamiseen liittyvien toimien loppuun saattaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— — p.m. p.m. 0,— 0,—

Selvitysosa

Entinen momentti 18 03 06

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta valmistelutoimen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

18 03 77 04  Pilottihanke – Kohteena olevien kuntien välinen yhteyshenkilö- ja keskusteluverkosto pakolaisten uudelleensijoittamista ja 
kotouttamista koskevien kokemusten ja parhaiden käytäntöjen vaihtamiseksi

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. p.m. 225 000 0,— 753 088,69

Selvitysosa

Entinen momentti 18 03 15

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

18 03 77 05  Pilottihanke – Rahoitus kidutuksen uhreja varten

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 1 000 000 2 000 000 1 000 000 2 000 000,— 312 404,75

Selvitysosa

Entinen momentti 18 03 16

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

18 03 77 06  Valmistelutoimi – Pakolaisten uudelleensijoittamisen mahdollistaminen hätätilanteissa

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 500 000 p.m. 650 000 3 000 000,— 1 425 000,—

Selvitysosa

Entinen momentti 18 03 17

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta valmistelutoimen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Valmistelutoimen tavoitteena on luoda uusi budjettikohta, josta tuetaan pakolaisten uudelleensijoittamista hätätilanteissa, jotka 
eivät kuulu nykyisen Euroopan pakolaisrahaston sääntöjen soveltamisalaan eivätkä tule niiden soveltamisalaan lähitulevaisuu
dessa, kun nykyisen rahaston kolmas iteraatio päättyy vuonna 2014. Tässä valmistelutoimessa toteutetut toimet ja sen yhtey
dessä kerätyt kokemukset voitaisiin sitten ottaa huomioon vuodeksi 2014 suunnitellussa Euroopan pakolaisrahaston 
tarkistuksessa.

Valmistelutoimi kattaa seuraavat toimet:

— tuetaan henkilöitä, joille UNHCR ja Euroopan pakolaisrahasto ovat jo myöntäneet pakolaisaseman ja jotka ovat joutuneet 
esimerkiksi luonnonkatastrofien tai aseellisten hyökkäysten uhreiksi,

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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— tuetaan hätätoimia tapauksissa, joissa Euroopan pakolaisrahaston ja UNHCR:n sääntöjen mukaan ensisijaisiksi määritellyt 
pakolaisryhmät ovat aseellisen hyökkäyksen kohteena, ovat joutuneet luonnonkatastrofin uhreiksi tai ovat muuten äärim
mäisen haavoittuvassa ja hengenvaarallisessa tilanteessa, 

— rahoitetaan jäsenvaltioiden nopeita uudelleensijoittamismenettelyjä samoin ehdoin kuin Euroopan pakolaisrahaston rahoit
tamia tavanomaisia uudelleensijoittamistoimia, 

— taataan hätätilannemenettelyjen rahoittaminen haittaamatta käynnissä olevia Euroopan pakolaisrahaston 
uudelleensijoittamismenettelyjä, 

— tarjotaan hätätilanteissa tarvittaessa ylimääräistä taloudellista tukea UNHCR:lle ja sen yhteysorganisaatioille jäsenvaltioissa 
ja unionin tasolla, 

— vahvistetaan Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston toimintaa.

Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

18 03 77 07  Pilottihanke – Unionissa toteutettavan ilman huoltajaa olevien alaikäisten vastaanotto-, suojelu- ja kotouttamispolitiikan 
analysointi

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 500 000 1 000 000 500 000 1 000 000,— 0,—

Selvitysosa

Entinen momentti 18 03 18

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

18 03 77 08  Valmistelutoimi – Kohteena olevien kuntien välinen yhteyshenkilö- ja keskusteluverkosto pakolaisten uudelleensijoittamista ja 
kotouttamista koskevien kokemusten ja parhaiden käytäntöjen vaihtamiseksi

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 250 000 500 000 250 000

Selvitysosa

Entinen momentti 18 03 19

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta valmistelutoimen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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Valmistelutoimen päätavoitteena on luoda kohteena olevien kuntien ja paikallisviranomaisten välille yhteyshenkilö- ja keskus
teluverkosto, jossa käytetään hyväksi YK:n pakolaisasian päävaltuutetun ja valtiosta riippumattomien järjestöjen kokemuksia ja 
parhaita käytäntöjä pakolaisten uudelleensijoittamisesta ja kotouttamisesta. Mukaan otetaan jäsenvaltioita, jotka ovat juuri käyn
nistäneet uudelleensijoittamisohjelman tai haluavat osallistua sellaiseen lähitulevaisuudessa, sekä jäsenvaltioita, joilla on jo koke
muksia uudelleensijoittamisesta. Valmistelutoimi kattaa seuraavat toimet:

— kuntien tai paikallisviranomaisten valitseminen jäsenvaltioissa, jotka ovat juuri käynnistäneet uudelleensijoittamisohjel
man (esimerkiksi Portugali ja Romania) tai käynnistämässä sellaista (esimerkiksi Espanja), ja tapaamisten järjestäminen valit
tujen kuntien tai paikallisviranomaisten kanssa uudelleensijoitusmaissa (esimerkiksi Yhdistynyt kuningaskunta 
ja Alankomaat), jotta voidaan lujittaa ”uusia” uudelleensijoittamisohjelmia ja tehdä niistä laadukkaita ja kestäviä, 

— kuntien, paikallisviranomaisten tai valtiosta riippumattomien järjestöjen valitseminen jäsenvaltioissa, jotka eivät vielä osal
listu uudelleensijoittamisohjelmiin mutta haluavat liittyä verkostoon osallistuakseen niihin tulevaisuudessa, 

— kohteena olevien paikallisviranomaisten ja kuntien edustajien tapaamisten järjestäminen siten, että mukaan otetaan YK:n 
pakolaisasiain päävaltuutettu ja valtiosta riippumattomia järjestöjä sekä uudelleensijoitettujen pakolaisten edustajia, jotta 
voidaan määrittää yhdessä kehitettävät toiminnot, kuten vierailuja, kokemusten vaihtoa, koulutusta ja aihekohtaisia koko
uksia, joissa keskitytään esimerkiksi asumiseen, koulutukseen ja työllisyyteen, 

— mallin kehittäminen tietojen keräämiseksi eri sidosryhmiltä menettelyistä, seurannan tyypistä ennen uudelleensijoittamista, 
uudelleensijoitettavista pakolaisista kerättävien tietojen tyypistä (esimerkiksi kulttuuri-, terveys- ja koulutusasiat sekä ruo
kavalio), infrastruktuurista, henkilöresursseista, majoituksesta, vastaanotosta, uudelleensijoittamisen jälkeen toteutetuista 
toimista pakolaisten kotouttamiseksi, muiden yhteisöjen osallistumisesta prosessiin, mahdollisesta taloudellisesta, oikeu
dellisesta tai koulutukseen liittyvästä avusta sekä jo uudelleensijoitettujen pakolaisten merkityksestä kotouttamisproses
sissa ja yhteistyöstä valtiosta riippumattomien järjestöjen kanssa, 

— sellaisen työryhmän perustaminen, jolla on tarvittavat henkilö- ja tekniset resurssit ja jonka tehtävänä on hoitaa hankkeen 
käytännön kysymykset ja erityisesti järjestää välttämättömät tapaamiset, kerätä saatavilla olevia tietoja, luoda verkkosi
vusto ja sen sisältö ja siten parantaa tietojenvaihtoa uudelleensijoittamisprosessin eri osapuolten välillä sekä luoda yhteyk
siä muihin uudelleensijoittamiseen liittyviin hankkeisiin ja/tai verkkosivustoihin; verkkosivuston avulla voidaan myös 
tarjota järjestelmällisesti kaikille asiasta kiinnostuneille tietoa kuntien tai paikallisviranomaisten välisistä tapaamisista, jotka 
on jo pidetty tai jotka pidetään, 

— työryhmän keräämien tietojen järjestäminen siten, että se voi jakaa tietoja verkoston käsiteltäväksi, jotta voidaan ottaa oppia 
parhaista käytännöistä.

Valmistelutoimesta saadut kokemukset rekisteröidään ja toimitetaan Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastoon myöhem
min perustettavalle uudelleensijoittamisyksikölle.

Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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18 03 77 09  Valmistelutoimi – Rahoitus kidutuksen uhrien kuntouttamiseksi

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

3 000 000 1 500 000

Selvitysosa

Valmistelutoimen päätavoitteena on luoda uusi budjettikohta, josta osoitetaan rahoitusta Euroopan unionissa olevien kidutuk
sen uhrien (EU:n kansalaisten ja/tai maahanmuuttajien) hyväksi. Sen avulla voidaan perustaa kuntoutuskeskuksia, joissa kidu
tuksen uhreja voidaan kuntouttaa mahdollisimman pitkälti yhteiskunnan toimiviksi jäseniksi ja joissa heidän integroitumistaan 
Euroopan kansantalouksiin voidaan nopeuttaa.

Valmistelutoimi kattaa seuraavat toimet:

— uhreille tarjotaan mahdollisuus kokonaisvaltaiseen kuntoutukseen, kuten monialaiseen tukeen ja neuvontaan, fysikaaliseen 
hoitoon ja psykoterapiaan, oikeusapuun ja sosiaaliseen ja taloudelliseen tukeen, rahoittamalla kidutuksen uhrien (uusia tai 
jo olemassa olevia) kuntoutuskeskuksia 

— tuetaan (Euroopassa tai sen ulkopuolella sijaitsevien) kuntoutuskeskusten kansainvälistä verkostoitumista valmiuksien kehit
tämiseksi sekä tutkimusta, koulutusta ja yhteisten välineiden kehittämistä, hyvien käytäntöjen vaihtoa, välillistä traumati
soitumista ehkäisevää vertaisvalvontaa jne. 

— tuetaan toimia, joilla voimaannutetaan itse kidutuksen uhreja ja tuetaan yleisesti kidutuksen uhrien valmiuksia kotoutua 
Euroopan maihin 

— tuetaan kannustavia toimia, joilla pyritään varmistamaan, että jäsenvaltiot kunnioittavat kidutuksen vastaisen yleissopi
muksen 14 artiklaa koskevassa yleishuomiossa 3 määriteltyä oikeutta kuntoutukseen.

Hyväksyttyä hanketta on toteutettu menestyksekkäästi vuodesta 2011 lähtien. Ensimmäinen ehdotuspyyntö tehtiin lokakuussa 
2011 ja sen tuloksena saatiin 31 hakemusta neljässätoissa EU:n jäsenvaltiossa sijaitsevista keskuksista. EU:lta pyydettiin tukea 
yhteensä 6 000 000 euroa. Tämä osoittaa, että rahoitustuki on kuntoutuskeskuksille todella tarpeen. Ainoastaan neljä hanketta 
31:stä sai rahoitusta.

Heinäkuussa 2012 tehtyyn toiseen ehdotuspyyntöön jätettiin eri maista 25 hakemusta. Vuonna 2012 käytettävissä oli
2 000 000 euroa (vuonna 2011 vain 1 000 000 euroa), joten hankkeista valittiin seitsemän.

Kaikkien rahoitusta hakeneiden hankkeiden tukemiseen tarvittiin noin 8 000 000  euroa, mikä osoitti rahoituksen olevan tar
peellista tarpeiden kattamiseksi.

Tähän mennessä saatujen hakemusten määrä osoittaa, että kidutuksen uhrien kuntoutusta Euroopan unionissa on tuettava.

Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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Yhteenveto määrärahoista (2014 ja 2013) sekä toteutuksesta (2012)

Osasto
Luku Nimike

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitou-
mukset Maksut Maksusitou-

mukset Maksut Maksusitou-
mukset Maksut

19 01 ULKOPOLITIIKAN VÄLINEIDEN 
TOIMINTALOHKON HALLINTO
MENOT 24 059 883 24 059 883 30 577 374 30 577 374 26 268 506,19 26 268 506,19

19 02 VAKAUTUSVÄLINE – KRIISIN
HALLINTA JA KRIISINEHKÄISY 226 831 560 151 959 402 241 717 000 145 429 529 218 428 414,— 157 559 206,41

19 03 YHTEINEN ULKO- JA TURVALLI
SUUSPOLITIIKKA (YUTP) 314 119 000 234 475 000 395 832 000 316 294 119 335 686 353,— 265 465 541,91

19 04 VAALITARKKAILUTOIMINTA 40 370 869 22 125 916 37 921 000 29 652 574 37 848 459,42 25 910 843,98

19 05 YHTEISTYÖ KOLMANSIEN MAI
DEN KANSSA KUMPPANUUSVÄ
LINEEN PUITTEISSA 115 351 506 17 763 663 23 400 000 18 285 754 28 033 940,47 19 462 974,65

19 06 UNIONIN ULKOSUHTEISIIN LIIT
TYVÄ TIEDOTUS 12 000 000 12 786 124 12 300 000 11 861 029 11 842 005,13 11 163 393,09

Osasto 19 – Yhteensä 732 732 818 463 169 988 741 747 374 552 100 379 658 107 678,21 505 830 466,23
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LUKU  19 01  — ULKOPOLITIIKAN VÄLINEIDEN TOIMINTALOHKON HALLINTOMENOT

Momenttien 1, 2, 3 ja 5 yksityiskohtaiset tiedot esitetään luvussa XX 01

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
2012/2014

19 01 ULKOPOLITIIKAN VÄLINEIDEN 
TOIMINTALOHKON HALLINTO
MENOT

19 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaisiin 
toimihenkilöihin liittyvät menot 
ulkopolitiikan välineiden toimin
talohkossa

19 01 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaisiin toi
mihenkilöihin liittyvät menot 
ulkopolitiikan välineiden hallin
nossa 5.2 7 893 915 7 265 123 7 389 777,45 93,61

19 01 01 02 Unionin edustustojen palveluk
sessa oleviin virkamiehiin ja väli
aikaisiin toimihenkilöihin liittyvät 
menot ulkopolitiikan välineiden 
toimintalohkossa 5.2 p.m. 6 933 652 6 371 807,62 —

Momentti 19 01 01 – Välisumma 7 893 915 14 198 775 13 761 585,07 174,33

19 01 02 Ulkopuolinen henkilöstö ja muut 
hallintomenot ulkopolitiikan 
välineiden toimintalohkossa

19 01 02 01 Ulkopuolinen henkilöstö 
ulkopolitiikan välineiden 
hallinnossa 5.2 1 907 807 1 656 669 1 649 652,11 86,47

19 01 02 02 Ulkopuolinen henkilöstö 
ulkopolitiikan välineiden 
toimintalohkoon kuuluvissa 
unionin edustustoissa 5.2 288 968 857 444 824 869,— 285,45

19 01 02 11 Muut hallintomenot 
ulkopolitiikan välineiden 
hallinnossa 5.2 521 990 585 573 427 689,— 81,93

19 01 02 12 Muut hallintomenot 
ulkopolitiikan välineiden 
toimintalohkoon kuuluvissa 
unionin edustustoissa 5.2 35 572 435 830 441 438,— 1 240,97

Momentti 19 01 02 – Välisumma 2 754 337 3 535 516 3 343 648,11 121,40

19 01 03 Tieto- ja 
viestintätekniikkalaitteiden ja 
-palvelujen menot sekä 
kiinteistöt ja niihin liittyvät 
menot ulkopolitiikan välineiden 
toimintalohkossa

19 01 03 01 Tieto- ja 
viestintätekniikkalaitteiden ja 
-palvelujen menot ulkopolitiikan 
välineiden hallinnossa 5.2 510 964 459 764 541 371,78 105,95
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Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
2012/2014
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19 01 03 02 Kiinteistöt ja niihin liittyvät 
menot ulkopolitiikan välineiden 
toimintalohkoon kuuluvissa unio
nin edustustoissa 5.2 311 331 3 609 319 3 524 000,— 1 131,91

Momentti 19 01 03 – Välisumma 822 295 4 069 083 4 065 371,78 494,39

19 01 04 Ulkopolitiikan välineiden 
toimintalohkoon kuuluvien 
toimenpiteiden ja ohjelmien 
tukimenot

19 01 04 01 Vakautusvälineen tukimenot – 
Ulkopolitiikan välineiden 
toimintalohkoon kuuluviin 
toimenpiteisiin liittyvät menot 4 7 000 000 7 135 000 4 144 599,04 59,21

19 01 04 02 Yhteisen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan (YUTP) 
tukimenot 4 350 000 500 000 0,— 0,—

19 01 04 03 Demokratiaa ja ihmisoikeuksia 
koskevan eurooppalaisen 
rahoitusvälineen tukimenot – 
Vaalitarkkailutehtäviin liittyvät 
menot 4 700 000 525 000 388 877,19 55,55

19 01 04 04 Kumppanuusvälineen tukimenot 4 4 265 336 100 000 50 425,— 1,18

Momentti 19 01 04 – Välisumma 12 315 336 8 260 000 4 583 901,23 37,22

19 01 06 Toimeenpanovirastot

19 01 06 01 Koulutuksen, audiovisuaalialan ja 
kulttuurin toimeenpanovirasto – 
Rahoitusosuus 
kumppanuusvälineestä 4 274 000 514 000 514 000,— 187,59

Momentti 19 01 06 – Välisumma 274 000 514 000 514 000,— 187,59

Luku 19 01 – Yhteensä 24 059 883 30 577 374 26 268 506,19 109,18

19 01 01  Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot ulkopolitiikan välineiden toimintalohkossa

19 01 01 01  Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot ulkopolitiikan välineiden hallinnossa

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

7 893 915 7 265 123 7 389 777,45

Selvitysosa

Komissio lisää kriisihallinnasta vastaavien yksikköjen henkilöstön määrää, jotta kansalaisyhteiskuntaa edustavien järjestöjen krii
sinhallintaa koskevia ehdotuksia voitaisiin seurata paremmin.
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19 01 01 02  Unionin edustustojen palveluksessa oleviin virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot ulkopolitiikan välinei
den toimintalohkossa

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

p.m. 6 933 652 6 371 807,62

Selvitysosa

Komissio ottaa palvelukseensa pitkäaikaisilla sopimuksilla korkeasti koulutettua ihmisoikeuskysymyksiin erikoistunutta vaki
naista henkilöstöä.

Kriisihallinnasta vastaaviin yksikköihin otetaan riittävästi henkilöstöä kansalaisyhteiskuntaa edustavien järjestöjen kriisinhallin
taa koskevien ehdotusten seurantaan.

19 01 02  Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot ulkopolitiikan välineiden toimintalohkossa

19 01 02 01  Ulkopuolinen henkilöstö ulkopolitiikan välineiden hallinnossa

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

1 907 807 1 656 669 1 649 652,11

19 01 02 02  Ulkopuolinen henkilöstö ulkopolitiikan välineiden toimintalohkoon kuuluvissa unionin edustustoissa

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

288 968 857 444 824 869,—

19 01 02 11  Muut hallintomenot ulkopolitiikan välineiden hallinnossa

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

521 990 585 573 427 689,—

19 01 02 12  Muut hallintomenot ulkopolitiikan välineiden toimintalohkoon kuuluvissa unionin edustustoissa

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

35 572 435 830 441 438,—
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19 01 03  Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot sekä kiinteistöt ja niihin liittyvät menot ulkopolitiikan välineiden 
toimintalohkossa

19 01 03 01  Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot ulkopolitiikan välineiden hallinnossa

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

510 964 459 764 541 371,78

19 01 03 02  Kiinteistöt ja niihin liittyvät menot ulkopolitiikan välineiden toimintalohkoon kuuluvissa unionin edustustoissa

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

311 331 3 609 319 3 524 000,—

19 01 04  Ulkopolitiikan välineiden toimintalohkoon kuuluvien toimenpiteiden ja ohjelmien tukimenot

19 01 04 01  Vakautusvälineen tukimenot – Ulkopolitiikan välineiden toimintalohkoon kuuluviin toimenpiteisiin liittyvät menot

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

7 000 000 7 135 000 4 144 599,04

Selvitysosa

Entinen alamomentti 19 01 04 03 (osittain)

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

— menot teknisestä ja hallinnollisesta avusta, johon ei liity julkishallinnon tehtäviä ja jonka komissio on ulkoistanut erillisin 
palvelusopimuksin komission ja edunsaajien yhteisen edun mukaisesti, 

— menot unionin edustustoissa työskentelevästä ulkopuolisesta henkilöstöstä (sopimussuhteiset toimihenkilöt, paikalliset toi
mihenkilöt ja kansalliset asiantuntijat), kun ohjelmien hallintoa siirretään kolmansissa maissa sijaitseviin unionin edustus
toihin tai kun lakkautettujen teknisen avun toimistojen tehtäviä siirretään takaisin komissioon, sekä ylimääräiset logistiikka-
ja infrastruktuurikustannukset, kuten koulutus-, kokous-, virkamatka-, tietotekniikka-, tietoliikenne- ja vuokrakulut, joita 
aiheutuu suoraan siitä, että edustustossa työskentelee tämän alamomentin määrärahoilla palkattua ulkopuolista henkilöstöä, 

— selvityksistä ja asiantuntijakokouksista aiheutuvat menot sekä tiedotus- ja julkaisumenot, jotka liittyvät suoraan ohjelman 
tavoitteen saavuttamiseen.

Määrärahoiksi voidaan ottaa tulot, jotka mahdollisesti saadaan jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden, molemmissa tapauksissa 
niiden valtiolliset elimet, yhteisöt ja luonnolliset henkilöt mukaan luettuina, rahoitusosuuksista, joilla nämä osallistuvat eräiden 
unionin rahoittamien ja komission niiden puolesta hallinnoimien ulkomaanavun hankkeiden tai ohjelmien rahoittamiseen. Täl
laiset tulotaulukon momentille 6 3 3 otetut rahoitusosuudet ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tar
koitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Hallinnollisten tukimenojen budjettikohtaan otettavat määrät määräytyvät 
kustakin ohjelmasta tehdyn rahoitussopimuksen perusteella eivätkä saa keskimäärin ylittää 4:ää prosenttia kuhunkin lukuun ote
tuista ohjelman rahoitusosuuksista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta varainhoitoasetuksen 187 artiklan 7 kohdan soveltamista.

Määräraha kattaa luvun 19 02 tukimenot.
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19 01 04 02  Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) tukimenot

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

350 000 500 000 0,—

Selvitysosa

Entinen alamomentti 19 01 04 04

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tuki sellaisten YUTP:n toimien täytäntöönpanolle, joista komissiolla ei ole riittävästi koke
musta tai joita varten se tarvitsee lisätukea. Määräraha on tarkoitettu kattamaan

— menot teknisestä ja hallinnollisesta avusta, jonka komissio voi delegoida unionin lainsäädännön alaiselle 
toimeenpanovirastolle, 

— menot teknisestä ja hallinnollisesta avusta, johon ei liity julkishallinnon tehtäviä ja jonka komissio on ulkoistanut erillisin 
palvelusopimuksin edunsaajien ja komission yhteisen edun mukaisesti. Tämä käsittää kustannukset, joita aiheutuu Euroo
pan unionista tehdyssä sopimuksessa vahvistettujen YUTP:n tavoitteiden toteuttamisen yhteydessä määrättyjen talouspa
kotteiden soveltamisessa tarvittavan, sähköisessä muodossa olevan talouspakotteiden päivitetyn luettelon päivittämisestä 
ja ylläpidosta, 

— selvityksistä ja asiantuntijakokouksista aiheutuvat menot sekä tiedotus- ja julkaisumenot, jotka liittyvät suoraan ohjelman 
tavoitteen saavuttamiseen.

Määrärahoiksi voidaan ottaa tulot, jotka mahdollisesti saadaan jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden, molemmissa tapauksissa 
niiden valtiolliset elimet, yhteisöt ja luonnolliset henkilöt mukaan luettuina, rahoitusosuuksista, joilla nämä osallistuvat eräiden 
unionin rahoittamien ja komission niiden puolesta hallinnoimien ulkomaanavun hankkeiden tai ohjelmien rahoittamiseen. Täl
laiset tulotaulukon momentille 6 3 3 otetut rahoitusosuudet ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tar
koitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Hallinnollisten tukimenojen budjettikohtaan otettavat määrät määräytyvät 
kustakin ohjelmasta tehdyn rahoitussopimuksen perusteella eivätkä saa keskimäärin ylittää 4:ää prosenttia kuhunkin lukuun ote
tuista ohjelman rahoitusosuuksista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta varainhoitoasetuksen 187 artiklan 7 kohdan soveltamista.

Määräraha kattaa luvun 19 03 tukimenot.

19 01 04 03  Demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen rahoitusvälineen tukimenot – Vaalitarkkailutehtäviin liittyvät menot

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

700 000 525 000 388 877,19

Selvitysosa

Entinen alamomentti 19 01 04 07 (osittain)

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

— menot teknisestä ja hallinnollisesta avusta, johon ei liity julkishallinnon tehtäviä ja jonka komissio on ulkoistanut erillisin 
palvelusopimuksin komission ja edunsaajien yhteisen edun mukaisesti, 

— menot päätoimipaikassa työskentelevästä ulkopuolisesta henkilöstöstä (sopimussuhteiset toimihenkilöt, kansalliset asian
tuntijat ja  vuokrahenkilöstö), kun kyseisen henkilöstön on tarkoitus ottaa hoitaakseen lakkautettujen teknisen avun toi
mistojen entiset tehtävät. Päätoimipaikassa työskentelevästä ulkopuolisesta henkilöstöstä aiheutuvat menot on rajoitettu
336 727 euroon. Tämä arvio perustuu henkilötyövuotta kohti laskettuihin ohjeellisiin yksikkökustannuksiin, joista 95 pro
senttia koostuu kyseisen henkilöstön palkoista ja  5  prosenttia kyseisen henkilöstön koulutus-, kokous-, työmatka-, 
tietotekniikka- ja televiestintäkustannuksista,
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— selvityksistä ja asiantuntijakokouksista aiheutuvat menot sekä tiedotus- ja julkaisumenot, jotka liittyvät suoraan ohjelman 
tavoitteen saavuttamiseen.

Määrärahoiksi voidaan ottaa tulot, jotka mahdollisesti saadaan jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden, molemmissa tapauksissa 
niiden valtiolliset elimet, yhteisöt ja luonnolliset henkilöt mukaan luettuina, rahoitusosuuksista, joilla nämä osallistuvat eräiden 
unionin rahoittamien ja komission niiden puolesta hallinnoimien ulkomaanavun hankkeiden tai ohjelmien rahoittamiseen. Täl
laiset tulotaulukon momentille 6 3 3 otetut rahoitusosuudet ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tar
koitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Hallinnollisten tukimenojen budjettikohtaan otettavat määrät määräytyvät 
kustakin ohjelmasta tehdyn rahoitussopimuksen perusteella eivätkä saa keskimäärin ylittää 4:ää prosenttia kuhunkin lukuun ote
tuista ohjelman rahoitusosuuksista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta varainhoitoasetuksen 187 artiklan 7 kohdan soveltamista.

Määräraha kattaa luvun 19 04 tukimenot.

19 01 04 04  Kumppanuusvälineen tukimenot

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

4 265 336 100 000 50 425,—

Selvitysosa

Entinen alamomentti 19 01 04 08

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

— menot teknisestä ja hallinnollisesta avusta, johon ei liity julkishallinnon tehtäviä ja jonka komissio on ulkoistanut erillisin 
palvelusopimuksin komission ja edunsaajien yhteisen edun mukaisesti, 

— menot unionin edustustoissa työskentelevästä ulkopuolisesta henkilöstöstä (sopimussuhteiset toimihenkilöt, paikalliset toi
mihenkilöt tai kansalliset asiantuntijat), kun ohjelmien hallintoa siirretään kolmansissa maissa sijaitseviin unionin edustus
toihin tai kun lakkautettujen teknisen avun toimistojen tehtäviä siirretään takaisin komissioon, sekä ylimääräiset logistiikka-
ja infrastruktuurikustannukset, kuten koulutus-, kokous-, virkamatka-, tietotekniikka-, tietoliikenne- ja vuokrakulut, joita 
aiheutuu suoraan siitä, että edustustossa työskentelee tämän alamomentin määrärahoilla palkattua ulkopuolista henkilöstöä, 

— selvityksistä ja asiantuntijakokouksista aiheutuvat menot sekä tiedotus- ja julkaisumenot, jotka liittyvät suoraan ohjelman 
tavoitteen saavuttamiseen.

Määräraha kattaa luvun 19 05 tukimenot.

Määrärahoiksi voidaan ottaa tulot, jotka mahdollisesti saadaan jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden, molemmissa tapauksissa 
niiden valtiolliset elimet, yhteisöt ja luonnolliset henkilöt mukaan luettuina, rahoitusosuuksista, joilla nämä osallistuvat eräiden 
unionin rahoittamien ja komission niiden puolesta hallinnoimien ulkomaanavun hankkeiden tai ohjelmien rahoittamiseen. Täl
laiset tulotaulukon momentille 6 3 3 otetut rahoitusosuudet ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tar
koitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Hallinnollisten tukimenojen budjettikohtaan otettavat määrät määräytyvät 
kustakin ohjelmasta tehdyn rahoitussopimuksen perusteella eivätkä saa keskimäärin ylittää 4:ää prosenttia kuhunkin lukuun ote
tuista ohjelman rahoitusosuuksista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta varainhoitoasetuksen 187 artiklan 7 kohdan soveltamista.
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19 01 06  Toimeenpanovirastot

19 01 06 01  Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto – Rahoitusosuus kumppanuusvälineestä

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

274 000 514 000 514 000,—

Selvitysosa

Entinen alamomentti 19 01 04 30 (osittain)

Määräraha on tarkoitettu kattamaan koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston hallintomenot, joita 
aiheutuu virastolle nykyisen luvun 19 05 nojalla siirretyn hallinnon johdosta.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 58/2003, annettu 19 päivänä joulukuuta 2002, tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoi
tavien toimeenpanovirastojen asemasta (EYVL L 11, 16.1.2003, s. 1).

Neuvoston asetus (EY) N:o 1934/2006, annettu 21 päivänä joulukuuta 2006, teollistuneiden ja muiden korkean tulotason mai
den ja alueiden kanssa tehtävän yhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta (EUVL L 405, 30.12.2006, s. 41).

Komission päätös 2009/336/EY, tehty 20  päivänä  huhtikuuta 2009, koulutukseen, audiovisuaalialaan ja kulttuuriin liittyvää 
yhteisön toimintaa hallinnoivan ”koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston” perustamisesta neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 58/2003 mukaisesti (EUVL L 101, 21.4.2009, s. 26).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1288/2013, annettu 11  päivänä  joulukuuta 2013, unionin koulutus-, 
nuoriso- ja urheiluohjelman ”Erasmus+” perustamisesta ja päätösten N:o  1719/2006/EY, 1720/2006/EY ja  1298/2008/EY 
kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 50).

Komission täytäntöönpanopäätös 2013/776/EU, annettu 18 päivänä joulukuuta 2013, koulutuksen, audiovisuaalialan ja kult
tuurin toimeenpanoviraston perustamisesta ja päätöksen 2009/336/EY kumoamisesta (EUVL L 343, 19.12.2013, s. 46).

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 7 päivänä joulukuuta 2011 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kumppanuusvälineen 
perustamisesta kolmansien maiden kanssa tehtävää yhteistyötä varten (KOM(2011) 843 lopullinen).

Komission päätös C(2013) 9189, annettu 18 päivänä joulukuuta 2013, koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeen
panovirastolle annettavasta valtuutuksesta koulutus-, audiovisuaali- ja kulttuurialalla toteutettaviin unionin ohjelmiin liittyvien 
ja erityisesti unionin yleiseen talousarvioon otettujen määrärahojen ja EKR:n määrärahojen toteuttamista koskevien tehtävien 
hoitamiseksi.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:011:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:405:0041:0041:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:101:0026:0026:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0050:0050:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:343:0046:0046:FI:PDF
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LUKU  19 02  — VAKAUTUSVÄLINE — KRIISINHALLINTA JA KRIISINEHKÄISY

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
Maksut

2012/2014
Maksusitou

mukset Maksut Maksusitou
mukset Maksut Maksusitou

mukset Maksut

19 02 VAKAUTUSVÄLINE – KRII
SINHALLINTA JA KRIISI
NEHKÄISY

19 02 01 Vallitsevien ja puhkeamai
sillaan olevien kriisien hal
linta 4 204 337 467 18 292 747 —

19 02 02 Tuki konfliktien estämi
seen, kriiseihin valmistau
tumiseen ja rauhan 
rakentamiseen 4 22 494 093 2 565 739 —

19 02 51 Kriisinhallintaan ja kriisi
valmiuteen liittyvien toi
mien loppuun saattaminen 
(2007–2013) 4 p.m. 130 875 916 241 717 000 145 429 529 218 428 414,— 156 559 206,41 119,62

19 02 77 Pilottihankkeet ja valmiste
lutoimet

19 02 77 01 Pilottihanke – Valtiosta riip
pumattomien järjestöjen 
johdolla toteutettava rau
hanrakentamisohjelma 4 p.m. 225 000 p.m. p.m. 0,— 1 000 000,— 444,44

Momentti 19 02 77 – 
Välisumma p.m. 225 000 p.m. p.m. 0,— 1 000 000,— 444,44

Luku 19 02 – Yhteensä 226 831 560 151 959 402 241 717 000 145 429 529 218 428 414,— 157 559 206,41 103,69

19 02 01  Vallitsevien ja puhkeamaisillaan olevien kriisien hallinta

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

204 337 467 18 292 747

Selvitysosa

Uusi momentti

Määrärahalla on tarkoitus nopeasti edistää vakautta toteuttamalla tehokkaita toimia, joilla autetaan säilyttämään, luomaan tai 
palauttamaan olosuhteet, jotka ovat välttämättömiä unionin ulkoisten politiikkojen ja toimien asianmukaiselle täytäntöönpa
nolle Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21  artiklan mukaisesti. Teknistä apua ja rahoitusapua voidaan antaa hätätilan
teessa, vallitsevassa tai puhkeamaisillaan olevassa kriisitilanteessa, demokratiaa, yleistä järjestystä, ihmisoikeuksia, perusvapauksia 
tai ihmisten turvallisuutta uhkaavassa tilanteessa taikka tilanteessa, joka uhkaa kärjistyä aseelliseksi konfliktiksi tai horjuttaa vaka
valla tavalla asianomaisen yhden tai useamman kolmannen maan vakautta.

Määrärahoiksi voidaan ottaa tulot, jotka mahdollisesti saadaan jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden, molemmissa tapauksissa 
niiden valtiolliset elimet, yhteisöt ja luonnolliset henkilöt mukaan luettuina, rahoitusosuuksista, joilla nämä osallistuvat eräiden 
unionin rahoittamien ja komission niiden puolesta hallinnoimien ulkomaanavun hankkeiden tai ohjelmien rahoittamiseen. Täl
laiset tulotaulukon momentille 6 3 3 otetut rahoitusosuudet ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tar
koitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Hallinnollisten tukimenojen budjettikohtaan otettavat määrät määräytyvät 
kustakin ohjelmasta tehdyn rahoitussopimuksen perusteella eivätkä saa keskimäärin ylittää 4:ää prosenttia kuhunkin lukuun ote
tuista ohjelman rahoitusosuuksista ja niitä voidaan täydentää Euroopan unionin erityisrahastojen rahoitusosuuksin, sanotun kui
tenkaan rajoittamatta varainhoitoasetuksen 187 artiklan 7 kohdan soveltamista.
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Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 7 päivänä joulukuuta 2011 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vakautusvälineen perus
tamisesta (KOM(2011) 845) ja erityisesti sen 1 artiklan 2 kohdan a alakohta.

19 02 02  Tuki konfliktien estämiseen, kriiseihin valmistautumiseen ja rauhan rakentamiseen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

22 494 093 2 565 739

Selvitysosa

Uusi momentti

Määräraha on tarkoitettu rahoittamaan teknistä ja rahoitusapua, jonka avulla varmistetaan EU:n ja sen kumppaneiden valmiu
det estää konflikteja, toimia kriisiä edeltävissä ja kriisinjälkeisissä tilanteissa sekä rakentaa rauhaa tiiviissä yhteistyössä kansain
välisten ja alueellisten järjestöjen sekä valtiollisten ja valtiosta riippumattomien toimijoiden kanssa.

Määrärahoiksi voidaan ottaa tulot, jotka mahdollisesti saadaan jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden, molemmissa tapauksissa 
niiden valtiolliset elimet, yhteisöt tai luonnolliset henkilöt mukaan luettuina, joilla nämä osallistuvat eräiden unionin rahoitta
mien ja komission niiden puolesta hallinnoimien ulkomaanavun hankkeiden tai ohjelmien rahoittamiseen. Tällaiset tulotaulu
kon momentille  6  3  3 otetut rahoitusosuudet ovat varainhoitoasetuksen 21  artiklan  2  kohdan b alakohdassa tarkoitettuja 
käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Hallinnollisten tukimenojen budjettikohtaan otettavat määrät määräytyvät kustakin ohjel
masta tehdyn rahoitussopimuksen perusteella eivätkä saa keskimäärin ylittää 4:ää prosenttia kuhunkin lukuun otetuista ohjel
man rahoitusosuuksista.

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 7 päivänä joulukuuta 2011 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vakautusvälineen perus
tamisesta (KOM(2011) 845) ja erityisesti sen 1 artiklan 2 kohdan b alakohta.

19 02 51  Kriisinhallintaan ja kriisivalmiuteen liittyvien toimien loppuun saattaminen (2007–2013)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 130 875 916 241 717 000 145 429 529 218 428 414,— 156 559 206,41

Selvitysosa

Entinen alamomentti 19 06 01 01

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta maksamatta olevat sitoumukset.

Määrärahoiksi voidaan ottaa tulot, jotka mahdollisesti saadaan jäsenvaltioiden ja muiden avunantajavaltioiden, molemmissa 
tapauksissa niiden valtiolliset ja vastaavat elimet mukaan luettuina, sekä kansainvälisten järjestöjen rahoitusosuuksista, joilla 
nämä osallistuvat eräiden unionin rahoittamien ja komission niiden puolesta hallinnoimien ulkomaanavun hankkeiden tai ohjel
mien rahoittamiseen. Tällaiset tulotaulukon momentille  6  3  3 otetut rahoitusosuudet ovat varainhoitoasetuksen 21  artik
lan  2  kohdan b alakohdassa tarkoitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Hallinnollisten tukimenojen budjettikohtaan 
otettavat määrät määräytyvät kustakin ohjelmasta tehdyn rahoitussopimuksen perusteella eivätkä saa keskimäärin ylittää 4:ää 
prosenttia kuhunkin lukuun otetuista ohjelman rahoitusosuuksista.
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Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1717/2006, annettu 15 päivänä marraskuuta 2006, vakautusvälineen perus
tamisesta (EUVL L 327, 24.11.2006, s. 1).

19 02 77  Pilottihankkeet ja valmistelutoimet

19 02 77 01  Pilottihanke – Valtiosta riippumattomien järjestöjen johdolla toteutettava rauhanrakentamisohjelma

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 225 000 p.m. p.m. 0,— 1 000 000,—

Selvitysosa

Entinen momentti 19 06 09

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:327:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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LUKU  19 03  — YHTEINEN ULKO- JA TURVALLISUUSPOLITIIKKA (YUTP)

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012
%

Maksut
2012/2014Maksusitou

mukset Maksut Maksusitou
mukset Maksut Maksusitou

mukset Maksut

19 03 YHTEINEN ULKO- JA TUR
VALLISUUSPOLITIIKKA 
(YUTP)

19 03 01 Tuki vakauden turvaami
seen yhteisen ulko- ja tur
vallisuuspolitiikan 
operaatioiden ja Euroopan 
unionin erityisedustajien 
avulla

19 03 01 01 Georgiassa toteutettava tark
kailuoperaatio 4 23 000 000 15 000 000 23 000 000 22 733 640 20 900 000,— 21 742 203,82 144,95

19 03 01 02 EULEX Kosovo 4 100 000 000 72 750 000 140 000 000 108 726 103 111 000 000,— 82 130 703,— 112,89

19 03 01 03 EUPOL Afganistan 4 40 500 000 30 000 000 61 000 000 57 328 309 56 870 000,— 52 209 004,— 174,03

19 03 01 04 Muut kriisinhallintatoimen
piteet ja -operaatiot 4 65 619 000 75 750 000 90 000 000 64 247 243 101 239 094,— 77 858 049,52 102,78

19 03 01 05 Kiireelliset toimet 4 35 000 000 9 100 000 34 000 000 24 710 478 0,— 0,— 0,—

19 03 01 06 Valmistelu- ja seurantatoi
met 4 7 000 000 2 625 000 8 332 000 4 942 096 582 731,— 190 999,42 7,28

19 03 01 07 Euroopan unionin eri
tyisedustajat 4 25 000 000 15 750 000 20 000 000 15 814 706 27 897 500,— 18 956 108,15 120,36

Momentti 19 03 01 – 
Välisumma 296 119 000 220 975 000 376 332 000 298 502 575 318 489 325,— 253 087 067,91 114,53

19 03 02 Tuki aseiden leviämisen 
estämiseen ja 
aseidenriisuntaan 4 18 000 000 13 500 000 19 500 000 17 791 544 17 197 028,— 12 378 474,— 91,69

Luku 19 03 – Yhteensä 314 119 000 234 475 000 395 832 000 316 294 119 335 686 353,— 265 465 541,91 113,22

Selvitysosa

Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan on varmistettava, että Euroopan parlamentti voi osallistua tii
viisti päätöksentekoprosessin kaikkiin vaiheisiin. Talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moit
teettomasta varainhoidosta 2  päivänä  joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen 
toimielinten sopimuksen (EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1) 25 kohdassa tarkoitetuilla yhteisillä neuvottelukokouksilla, joita on 
määrä tehostaa korkean edustajan poliittisesta vastuusta antaman julistuksen (EUVL C 210, 3.8.2010, s. 1) perusteella, on luji
tettava korkean edustajan ja Euroopan parlamentin pysyvää vuoropuhelua unionin YUTP:n tärkeimmistä valinnoista ja näkö
kohdista sekä kuulemisia, jotka järjestetään ennen valtuutusten ja strategioiden hyväksymistä. Jotta voidaan parantaa 
toimielinten YUTP-toimien johdonmukaisuutta ja tarjota ajantasaista asiantuntija-apua kaikille toimielimille YUTP:n johdon
mukaisuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi, asiantuntijat, muun muassa Euroopan unionin turvallisuusalan tutkimuslaitos, 
tarjoavat tarvittaessa tähän politiikkaan liittyviä tutkimuspalveluita.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:373:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:210:0001:0001:FI:PDF
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19 03 01  Tuki vakauden turvaamiseen yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan operaatioiden ja Euroopan unionin erityisedustajien 
avulla

Selvitysosa

Tältä momentilta katetaan yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) kriisinhallintatoimet ja -operaatiot, jotka liittyvät rau
hanprosessien seurantaan ja varmistamiseen, konfliktien ratkaisuun ja muihin vakauttamistoimiin, oikeusvaltioon ja poliisiope
raatioihin. Operaatioita voidaan toteuttaa rajanylitysten sekä rauhan- ja tulitaukosopimusten valvomiseksi tai yleisemmin 
politiikan ja turvallisuustilanteen kehityksen seuraamiseksi. Muiden tästä luvusta rahoitettavien toimenpiteiden tapaan niiden 
on oltava siviilitoimia.

19 03 01 01  Georgiassa toteutettava tarkkailuoperaatio

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

23 000 000 15 000 000 23 000 000 22 733 640 20 900 000,— 21 742 203,82

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Georgiassa toteutettava Euroopan unionin tarkkailuoperaatio neuvoston hyväksymän 
oikeusperustan mukaisesti.

Määrärahoiksi voidaan ottaa tulot, jotka mahdollisesti saadaan jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden, molemmissa tapauksissa 
niiden valtiolliset elimet, yhteisöt ja luonnolliset henkilöt mukaan luettuina, rahoitusosuuksista, joilla nämä osallistuvat eräiden 
unionin rahoittamien ja komission niiden puolesta hallinnoimien ulkomaanavun hankkeiden tai ohjelmien rahoittamiseen. Täl
laiset tulotaulukon momentille 6 3 3 otetut rahoitusosuudet ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tar
koitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Hallinnollisten tukimenojen budjettikohtaan otettavat määrät määräytyvät 
kustakin ohjelmasta tehdyn rahoitussopimuksen perusteella eivätkä saa keskimäärin ylittää 4:ää prosenttia kuhunkin lukuun ote
tuista ohjelman rahoitusosuuksista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta varainhoitoasetuksen 187 artiklan 7 kohdan soveltamista.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 2010/452/YUTP, annettu 12 päivänä elokuuta 2010, Georgiassa toteutettavasta Euroopan unionin tarkkai
luoperaatiosta, EUMM Georgia (EUVL L 213, 13.8.2010, s. 43).

19 03 01 02  EULEX Kosovo

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

100 000 000 72 750 000 140 000 000 108 726 103 111 000 000,— 82 130 703,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Kosovossa toteutettavan, Euroopan unionin oikeusvaltio-operaation kustannukset neuvos
ton hyväksymän oikeusperustan mukaisesti.

Määrärahoiksi voidaan ottaa tulot, jotka mahdollisesti saadaan jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden, molemmissa tapauksissa 
niiden valtiolliset elimet, yhteisöt ja luonnolliset henkilöt mukaan luettuina, rahoitusosuuksista, joilla nämä osallistuvat eräiden 
unionin rahoittamien ja komission niiden puolesta hallinnoimien ulkomaanavun hankkeiden tai ohjelmien rahoittamiseen. Täl
laiset tulotaulukon momentille 6 3 3 otetut rahoitusosuudet ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tar
koitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Hallinnollisten tukimenojen budjettikohtaan otettavat määrät määräytyvät 
kustakin ohjelmasta tehdyn rahoitussopimuksen perusteella eivätkä saa keskimäärin ylittää 4:ää prosenttia kuhunkin lukuun ote
tuista ohjelman rahoitusosuuksista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta varainhoitoasetuksen 187 artiklan 7 kohdan soveltamista.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:213:0043:0043:FI:PDF
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Oikeusperusta

Neuvoston yhteinen toiminta 2008/124/YUTP, hyväksytty 4  päivänä  helmikuuta 2008, Kosovossa toteutettavasta Euroopan 
unionin oikeusvaltio-operaatiosta, EULEX Kosovo (EUVL L 42, 16.2.2008, s. 92).

19 03 01 03  EUPOL Afganistan

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

40 500 000 30 000 000 61 000 000 57 328 309 56 870 000,— 52 209 004,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Afganistanissa toteutettavan, Euroopan unionin poliisioperaation kustannukset neuvoston 
hyväksymän oikeusperustan mukaisesti.

Määrärahoiksi voidaan ottaa tulot, jotka mahdollisesti saadaan jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden, molemmissa tapauksissa 
niiden valtiolliset elimet, yhteisöt ja luonnolliset henkilöt mukaan luettuina, rahoitusosuuksista, joilla nämä osallistuvat eräiden 
unionin rahoittamien ja komission niiden puolesta hallinnoimien ulkomaanavun hankkeiden tai ohjelmien rahoittamiseen. Täl
laiset tulotaulukon momentille 6 3 3 otetut rahoitusosuudet ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tar
koitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Hallinnollisten tukimenojen budjettikohtaan otettavat määrät määräytyvät 
kustakin ohjelmasta tehdyn rahoitussopimuksen perusteella eivätkä saa keskimäärin ylittää 4:ää prosenttia kuhunkin lukuun ote
tuista ohjelman rahoitusosuuksista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta varainhoitoasetuksen 187 artiklan 7 kohdan soveltamista.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 2010/279/YUTP, annettu 18  päivänä  toukokuuta 2010, Euroopan unionin poliisioperaatiosta Afganista
nissa (EUPOL Afganistan) (EUVL L 123, 19.5.2010, s. 4).

19 03 01 04  Muut kriisinhallintatoimenpiteet ja -operaatiot

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

65 619 000 75 750 000 90 000 000 64 247 243 101 239 094,— 77 858 049,52

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut kriisinhallintatoimet ja -operaatiot kuin EULEX KOSOVO, EUMM Georgia ja EUPOL 
AFGANISTAN. Sillä on myös tarkoitus rahoittaa Euroopan turvallisuus- ja puolustusakatemian sihteeristön ja sen korkean tason 
verkko-opiskelujärjestelmän toiminta sekä varaston ylläpito yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan siviilioperaatioita varten.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:042:0092:0092:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:123:0004:0004:FI:PDF
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Lisämäärärahoiksi voidaan ottaa asianomaisen perussäädöksen mukaiset tulot, jotka mahdollisesti saadaan jäsenvaltioiden ja 
muiden avunantajavaltioiden, kummassakin tapauksessa myös niiden valtiollisten ja vastaavien elinten, tai kansainvälisten jär
jestöjen rahoitusosuuksista, joilla nämä osallistuvat eräiden unionin rahoittamien ja komission niiden puolesta hallinnoimien 
ulkomaanavun hankkeiden tai ohjelmien rahoittamiseen. Tällaiset tulotaulukon momentille 6 3 3 otetut rahoitusosuudet ovat 
varainhoitoasetuksen 21  artiklan  2  kohdan b alakohdassa tarkoitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Hallinnollisten 
tukimenojen budjettikohtaan otettavat määrät määräytyvät kustakin ohjelmasta tehdyn rahoitussopimuksen perusteella eivätkä 
saa keskimäärin ylittää 4:ää prosenttia kuhunkin lukuun otetuista ohjelman rahoitusosuuksista ja niitä voidaan täydentää Euroo
pan unionin erityisrahastojen rahoitusosuuksiin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta varainhoitoasetuksen 187 artiklan 7 kohdan 
soveltamista.

Oikeusperusta

Neuvoston yhteinen toiminta 2005/889/YUTP, 25 päivänä marraskuuta 2005, Euroopan unionin rajavalvonnan avustusope
raation perustamisesta Rafahin rajanylityspaikkaa varten (EU BAM Rafah) (EUVL L 327, 14.12.2005, s. 28).

Neuvoston päätös 2010/330/YUTP, annettu 14  päivänä  kesäkuuta 2010, Euroopan unionin yhdennetystä oikeusvaltio-
operaatiosta Irakia varten, EUJUST LEX-IRAQ (EUVL L 149, 15.6.2010, s. 12).

Neuvoston päätös 2010/565/YUTP, hyväksytty 21  päivänä  syyskuuta 2010, Kongon demokraattisen tasavallan turvallisuus
alan uudistusta koskevasta Euroopan unionin neuvonta- ja avustusoperaatiosta (EUSEC RD Congo) (EUVL L 248, 22.9.2010, 
s. 59).

Neuvoston päätös 2010/576/YUTP, annettu 23  päivänä  syyskuuta 2010, Kongon demokraattisen tasavallan turvallisuusalan 
uudistusta koskevasta Euroopan unionin poliisioperaatiosta ja sen oikeuslaitosta koskevasta osasta (EUPOL RD Congo) 
(EUVL L 254, 29.9.2010, s. 33).

Neuvoston päätös 2010/784/YUTP, annettu 17 päivänä joulukuuta 2010, palestiinalaisalueilla toteutettavasta Euroopan unio
nin poliisioperaatiosta (EUPOL COPPS) (EUVL L 335, 18.12.2010, s. 60).

Neuvoston päätös 2011/781/YUTP, annettu 1 päivänä joulukuuta 2011, Euroopan unionin poliisioperaatiosta (EUPM) Bosnia 
ja Hertsegovinassa (EUVL L 319, 2.12.2011, s. 51).

Neuvoston päätös 2012/312/YUTP, annettu 18  päivänä  kesäkuuta 2012, ilmailun turvaamista Etelä-Sudanissa koskevasta 
Euroopan unionin YTPP-operaatiosta (EUAVSEC-South Sudan) (EUVL L 158, 19.6.2012, s. 17).

Neuvoston päätös 2012/389/YUTP, annettu 16 päivänä heinäkuuta 2012, Euroopan unionin operaatiosta alueellisten merivoi
mien valmiuksien kehittämiseksi Afrikan sarvessa (EUCAP NESTOR) (EUVL L 187, 17.7.2012, s. 40).

Neuvoston päätös 2012/392/YUTP, annettu 16  päivänä  heinäkuuta 2012, Euroopan unionin YTPP-operaatiosta Nigerissä 
(EUCAP Sahel Niger) (EUVL L 187, 17.7.2012, s. 48).

Neuvoston päätös 2013/233/YUTP, annettu 22 päivänä toukokuuta 2013, Euroopan unionin yhdennetystä rajavalvonnan avus
tusoperaatiosta Libyassa (EUBAM Libya) (EUVL L 138, 24.5.2013, s. 15).

19 03 01 05  Kiireelliset toimet

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

35 000 000 9 100 000 34 000 000 24 710 478 0,— 0,—

Selvitysosa

Entinen momentti 19 03 04

Määräraha on tarkoitettu kattamaan momentin 19 03 01 sellaisten ennakoimattomien toimien rahoitus, joista voidaan päättää 
varainhoitovuoden aikana ja jotka on toteutettava kiireellisesti.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:327:0028:0028:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:149:0012:0012:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:248:0059:0059:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:248:0059:0059:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:254:0033:0033:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:335:0060:0060:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:319:0051:0051:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:158:0017:0017:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:187:0040:0040:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:187:0048:0048:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:138:0015:0015:FI:PDF
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Alamomentin on tarkoitus tarjota myös joustoa YUTP-määrärahoihin talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvio
yhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komis
sion välisen toimielinten sopimuksen (EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1) mukaisesti.

Määrärahoiksi voidaan ottaa tulot, jotka mahdollisesti saadaan jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden, molemmissa tapauksissa 
niiden valtiolliset elimet, yhteisöt ja luonnolliset henkilöt mukaan luettuina, rahoitusosuuksista, joilla nämä osallistuvat eräiden 
unionin rahoittamien ja komission niiden puolesta hallinnoimien ulkomaanavun hankkeiden tai ohjelmien rahoittamiseen. Täl
laiset tulotaulukon momentille 6 3 3 otetut rahoitusosuudet ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tar
koitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Hallinnollisten tukimenojen budjettikohtaan otettavat määrät määräytyvät 
kustakin ohjelmasta tehdyn rahoitussopimuksen perusteella eivätkä saa keskimäärin ylittää 4:ää prosenttia kuhunkin lukuun ote
tuista ohjelman rahoitusosuuksista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta varainhoitoasetuksen 187 artiklan 7 kohdan soveltamista.

19 03 01 06  Valmistelu- ja seurantatoimet

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

7 000 000 2 625 000 8 332 000 4 942 096 582 731,— 190 999,42

Selvitysosa

Entinen momentti 19 03 05

Määrärahalla on tarkoitus rahoittaa valmistelutoimenpiteitä, joilla pyritään luomaan edellytykset unionin toiminnalle YUTP:n 
alalla ja tarvittavien oikeudellisten välineiden hyväksymiselle. Määrärahalla voidaan kattaa arviointi- ja analyysitoimet (resurs
sien ennakkoarviointi, täsmätutkimukset, kokousten järjestäminen, tiedonkeruu paikalla). Valmistelutoimenpiteitä voidaan hyö
dyntää unionin kriisinhallintaoperaatioissa ja erityisesti Euroopan unionin erityisedustajien toiminnassa muun muassa 
suunniteltujen toimien operatiivisten edellytysten arvioimiseksi, henkilöstön ja resurssien nopeaksi käyttöön asettamiseksi (esim. 
virkamatkakulut, laitteiston hankinta, käynnistysvaiheen toiminta- ja vakuutusmenojen ennakkorahoitus) tai tarvittavien toi
menpiteiden toteuttamiseksi paikalla ennen operaation käynnistämistä. Lisäksi määrärahalla voidaan kattaa unionin kriisinhal
lintaoperaatioita tukevien asiantuntijoiden käyttö tietyissä teknisissä kysymyksissä (esim. hankintatarpeiden määrittely 
ja arviointi) tai YUTP-operaatioon tai erityisedustajan avustajaryhmään osallistuvien henkilöiden turvallisuuskoulutus.

Se kattaa myös yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan toimien seurantatoimet ja tarkastukset samoin kuin jo päättyneiden toi
mien tilien tasaukseen liittyvät menot.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan myös selvityksistä ja asiantuntijakokouksista aiheutuvat menot sekä tiedotus- ja julkaisu
menot, jotka liittyvät suoraan momenttien 19 03 01 01, 19 03 01 02, 19 03 01 03, 19 03 01 04 ja 19 03 01 07 kattamien 
toimien tavoitteen saavuttamiseen.

Määrärahoiksi voidaan ottaa tulot, jotka mahdollisesti saadaan jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden, molemmissa tapauksissa 
niiden valtiolliset elimet, yhteisöt ja luonnolliset henkilöt mukaan luettuina, rahoitusosuuksista, joilla nämä osallistuvat eräiden 
unionin rahoittamien ja komission niiden puolesta hallinnoimien ulkomaanavun hankkeiden tai ohjelmien rahoittamiseen. Täl
laiset tulotaulukon momentille 6 3 3 otetut rahoitusosuudet ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tar
koitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Hallinnollisten tukimenojen budjettikohtaan otettavat määrät määräytyvät 
kustakin ohjelmasta tehdyn rahoitussopimuksen perusteella eivätkä saa keskimäärin ylittää 4:ää prosenttia kuhunkin lukuun ote
tuista ohjelman rahoitusosuuksista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta varainhoitoasetuksen 187 artiklan 7 kohdan soveltamista.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:373:0001:0001:FI:PDF
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Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

19 03 01 07  Euroopan unionin erityisedustajat

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

25 000 000 15 750 000 20 000 000 15 814 706 27 897 500,— 18 956 108,15

Selvitysosa

Entinen momentti 19 03 06

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikki menot, jotka liittyvät Euroopan unionin erityisedustajien, jäljempänä ’erityisedusta
jat’, nimittämiseen Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 33 artiklan mukaisesti.

Erityisedustajien nimittämisessä olisi noudatettava sukupuolten tasa-arvoa ja tasa-arvon valtavirtaistamista koskevaa politiik
kaa, joten olisi kannustettava nimittämään erityisedustajiksi naisia.

Määräraha kattaa erityisedustajien palkat ja heidän tiimiensä ja/tai tukirakenteiden perustamisen, mukaan luettuina muut hen
kilöstömenot kuin jäsenvaltioiden tai unionin toimielinten lähettämään henkilöstöön liittyvät menot. Lisäksi määräraha kattaa 
erityisedustajan suorassa alaisuudessa mahdollisesti toteutettaviin hankkeisiin liittyvät kustannukset.

Määrärahoiksi voidaan ottaa tulot, jotka mahdollisesti saadaan jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden, molemmissa tapauksissa 
niiden valtiolliset elimet, yhteisöt ja luonnolliset henkilöt mukaan luettuina, rahoitusosuuksista, joilla nämä osallistuvat eräiden 
unionin rahoittamien ja komission niiden puolesta hallinnoimien ulkomaanavun hankkeiden tai ohjelmien rahoittamiseen. Täl
laiset tulotaulukon momentille 6 3 3 otetut rahoitusosuudet ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tar
koitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Hallinnollisten tukimenojen budjettikohtaan otettavat määrät määräytyvät 
kustakin ohjelmasta tehdyn rahoitussopimuksen perusteella eivätkä saa keskimäärin ylittää 4:ää prosenttia kuhunkin lukuun ote
tuista ohjelman rahoitusosuuksista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta varainhoitoasetuksen 187 artiklan 7 kohdan soveltamista.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 2013/133/YUTP, annettu 18 päivänä maaliskuuta 2013, Euroopan unionin erityisedustajan nimittämisestä 
Saheliin (EUVL L 75, 19.3.2013, s. 29).

Neuvoston päätös 2013/306/YUTP, annettu 24  päivänä  kesäkuuta 2013, Keski-Aasiaan nimitetyn Euroopan unionin eri
tyisedustajan toimeksiannon jatkamisesta (EUVL L 172, 25.6.2013, s. 25).

Neuvoston päätös 2013/307/YUTP, annettu 24  päivänä  kesäkuuta 2013, Välimeren eteläpuoliselle alueelle nimitetyn Euroo
pan unionin erityisedustajan toimeksiannon muuttamisesta ja jatkamisesta (EUVL L 172, 25.6.2013, s. 28).

Neuvoston päätös 2013/350/YUTP, annettu 2 päivänä heinäkuuta 2013, Lähi-idän rauhanprosessiin nimitetyn Euroopan unio
nin erityisedustajan toimeksiannon muuttamisesta ja jatkamisesta (EUVL L 185, 4.7.2013, s. 3).

Neuvoston päätös 2013/351/YUTP, annettu 2 päivänä heinäkuuta 2013, Euroopan unionin erityisedustajan nimittämisestä Bos
nia ja Hertsegovinaan annetun päätöksen 2011/426/YUTP muuttamisesta (EUVL L 185, 4.7.2013, s. 7).

Neuvoston päätös 2013/352/YUTP, annettu 2  päivänä  heinäkuuta 2013, ihmisoikeuksista vastaavan Euroopan unionin eri
tyisedustajan nimittämisestä annetun päätöksen 2012/440/YUTP muuttamisesta (EUVL L 185, 4.7.2013, s. 8).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:075:0029:0029:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:172:0025:0025:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:172:0028:0028:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:185:0003:0003:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:185:0007:0007:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:185:0008:0008:FI:PDF
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Neuvoston päätös 2013/353/YUTP, annettu 2 päivänä heinäkuuta 2013, Etelä-Kaukasiaan ja Georgian kriisiä varten nimitetyn 
Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon muuttamisesta ja jatkamisesta (EUVL L 185, 4.7.2013, s. 9).

Neuvoston päätös 2013/366/YUTP, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2013, Kosovoon nimitetyn Euroopan unionin erityisedus
tajan toimeksiannon muuttamisesta ja jatkamisesta (EUVL L 189, 10.7.2013, s. 9).

Neuvoston päätös 2013/383/YUTP, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2013, Afrikan unioniin nimitetyn Euroopan unionin eri
tyisedustajan toimeksiannon muuttamisesta ja jatkamisesta (EUVL L 193, 16.7.2013, s. 25).

Neuvoston päätös 2013/384/YUTP, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2013, Sudaniin ja Etelä-Sudaniin nimitetyn Euroopan unio
nin erityisedustajan toimeksiannon jatkamisesta annetun päätöksen 2012/325/YUTP muuttamisesta (EUVL L 193, 16.7.2013, 
s. 29).

Neuvoston päätös 2013/393/YUTP, annettu 22  päivänä  heinäkuuta 2013, Afganistaniin nimitetyn Euroopan unionin eri
tyisedustajan toimeksiannon jatkamisesta annetun päätöksen 2012/382/YUTP muuttamisesta (EUVL L 198, 23.7.2013, s. 47).

Neuvoston päätös 2013/527/YUTP, annettu 24 päivänä lokakuuta 2013, Afrikan sarven alueelle nimitetyn Euroopan unionin 
erityisedustajan toimeksiannon muuttamisesta ja jatkamisesta (EUVL L 284, 26.10.2013, s. 23).

19 03 02  Tuki aseiden leviämisen estämiseen ja aseidenriisuntaan

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

18 000 000 13 500 000 19 500 000 17 791 544 17 197 028,— 12 378 474,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu rahoittamaan toimenpiteitä, joilla edistetään joukkotuhoaseiden (ydinaseiden sekä kemiallisten ja bio
logisten aseiden) leviämisen estämistä ensisijaisesti joulukuussa 2003 laaditun joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen Euroo
pan unionin strategian puitteissa. Siihen kuuluu tuki kansainvälisten järjestöjen toteuttamille alan toimille.

Määräraha on tarkoitettu rahoittamaan toimenpiteitä, joilla edistetään tavanomaisten aseiden leviämisen estämistä, ja toimia, 
joilla torjutaan pienaseiden ja kevyiden aseiden epävakauttavaa keskittymistä ja kauppaa. Siihen kuuluu tuki kansainvälisten jär
jestöjen toteuttamille alan toimille.

Määrärahoiksi voidaan ottaa tulot, jotka mahdollisesti saadaan jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden, molemmissa tapauksissa 
niiden valtiolliset elimet, yhteisöt ja luonnolliset henkilöt mukaan luettuina, rahoitusosuuksista, joilla nämä osallistuvat eräiden 
unionin rahoittamien ja komission niiden puolesta hallinnoimien ulkomaanavun hankkeiden tai ohjelmien rahoittamiseen. Täl
laiset tulotaulukon momentille 6 3 3 otetut rahoitusosuudet ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tar
koitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Hallinnollisten tukimenojen budjettikohtaan otettavat määrät määräytyvät 
kustakin ohjelmasta tehdyn rahoitussopimuksen perusteella eivätkä saa keskimäärin ylittää 4:ää prosenttia kuhunkin lukuun ote
tuista ohjelman rahoitusosuuksista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta varainhoitoasetuksen 187 artiklan 7 kohdan soveltamista.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 2004/833/YUTP, tehty 2 päivänä joulukuuta 2004, yhteisen toiminnan 2002/589/YUTP täytäntöönpanosta 
ja Euroopan unionin tuesta Länsi-Afrikan valtioiden talousyhteisölle pienaseita koskevan moratorion yhteydessä (EUVL L 359, 
4.12.2004, s. 65).

Neuvoston päätös 2005/852/YUTP, tehty 29 päivänä marraskuuta 2005, pienaseiden ja kevyiden aseiden sekä niissä käytettä
vien ampumatarvikkeiden hävittämisestä Ukrainassa (EUVL L 315, 30.11.2005, s. 27).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:185:0009:0009:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:189:0009:0009:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:193:0025:0025:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:193:0029:0029:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:193:0029:0029:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:198:0047:0047:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:284:0023:0023:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:359:0065:0065:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:359:0065:0065:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:315:0027:0027:FI:PDF
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Neuvoston yhteinen toiminta 2007/753/YUTP, hyväksytty 19 päivänä marraskuuta 2007, Korean demokraattisessa kansanta
savallassa toteutettavien IAEA:n monitorointi- ja todentamistoimien tukemisesta joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen EU:n 
strategian täytäntöönpanon yhteydessä (EUVL L 304, 22.11.2007, s. 38).

Neuvoston päätös 2010/461/YUTP, annettu 26  päivänä  heinäkuuta 2010, täydellisen ydinkoekieltosopimuksen järjestön 
(CTBTO) valmistelutoimikunnan toimien tukemisesta sen monitorointi- ja todentamisvalmiuksien parantamiseksi ja joukkotu
hoaseiden leviämisen vastaisen EU:n strategian täytäntöönpanon yhteydessä (EUVL L 219, 20.8.2010, s. 7).

Neuvoston päätös 2010/430/YUTP, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2010, joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen EU:n stra
tegian täytäntöönpanoa tukevien aseiden leviämistä vastustavien riippumattomien ajatushautomoiden eurooppalaisen verkos
ton perustamisesta (EUVL L 202, 4.8.2010, s. 5).

Neuvoston päätös 2010/585/YUTP, annettu 27  päivänä  syyskuuta 2010, IAEA:n toimien tukemisesta ydinturvallisuuden ja 
todentamisen alalla sekä joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen EU:n strategian täytäntöönpanon puitteissa (EUVL  L  259, 
1.10.2010, s. 10).

Neuvoston päätös 2010/765/YUTP, annettu 2 päivänä joulukuuta 2010, EU:n toiminnasta pienaseiden ja kevyiden aseiden ilma
teitse tapahtuvan laittoman kaupan torjumiseksi (EUVL L 327, 11.12.2010, s. 44).

Neuvoston päätös 2011/428/YUTP, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2011, Yhdistyneiden Kansakuntien aseriisuntatoimiston toi
mien tukemisesta pienaseiden ja kevyiden aseiden laittoman kaupan kaikkien osa-alueiden ehkäisemistä, torjumista ja poista
mista koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien toimintaohjelman toteuttamiseksi (EUVL L 188, 19.7.2011, s. 37).

Neuvoston päätös 2012/121/YUTP, annettu 27 päivänä helmikuuta 2012, tavanomaisten aseiden valvontaa koskevaa EU:n, Kii
nan ja Afrikan välistä vuoropuhelua ja yhteistyötä edistävien toimien tukemisesta (EUVL L 54, 28.2.2012, s. 8).

Neuvoston päätös 2012/166/YUTP, annettu 23  päivänä  maaliskuuta 2012, kemiallisten aseiden kieltojärjestön (OPCW) toi
mien tukemisesta joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen EU:n strategian täytäntöönpanon yhteydessä (EUVL L 87, 24.3.2012, 
s. 49).

Neuvoston päätös 2012/281/YUTP, annettu 29 päivänä toukokuuta 2012, Euroopan turvallisuusstrategian puitteissa ulkoava
ruustoiminnan kansainvälistä käytännesäännöstöä koskevan unionin ehdotuksen tukemisesta (EUVL L 140, 30.5.2012, s. 68).

Neuvoston päätös 2012/421/YUTP, annettu 23  päivänä  heinäkuuta 2012, biologisten aseiden kieltosopimuksen tukemisesta 
joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen EU:n strategian puitteissa (EUVL L 196, 24.7.2012, s. 61).

Neuvoston päätös 2012/422/YUTP, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2012, Lähi-idän ydinaseettoman ja joukkotuhoaseettoman 
vyöhykkeen perustamiseen johtavan prosessin tukemisesta (EUVL L 196, 24.7.2012, s. 67).

Neuvoston päätös 2012/423/YUTP, annettu 23  päivänä  heinäkuuta 2012, ballististen ohjusten leviämisen estämisen tukemi
sesta joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen EU:n strategian sekä neuvoston yhteisen kannan 2003/805/YUTP täytäntöönpa
non yhteydessä (EUVL L 196, 24.7.2012, s. 74).

Neuvoston päätös 2012/662/YUTP, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, pienaseiden ja kevyiden aseiden laittoman kaupan ja 
liiallisen keskittymisen riskiä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (ETYJ) toiminta-alueella vähentävän toiminnan tuke
misesta (EUVL L 297, 26.10.2012, s. 29).

Neuvoston päätös 2012/699/YUTP, annettu 13 päivänä marraskuuta 2012, unionin tuen antamisesta täydellisen ydinkoekiel
tosopimuksen järjestön valmistelutoimikunnan toimille sen monitorointi- ja todentamisvalmiuksien parantamiseksi ja joukko
tuhoaseiden leviämisen vastaisen EU:n strategian täytäntöönpanon yhteydessä (EUVL L 314, 14.11.2012, s. 27).

Neuvoston päätös 2012/700/YUTP, annettu 13 päivänä marraskuuta 2012, Euroopan turvallisuusstrategian puitteissa jalkavä
kimiinojen käytön, varastoinnin, tuotannon ja siirron kieltämistä ja niiden hävittämistä koskevan vuoden 1997 yleissopimuk
sen sopimusvaltioiden hyväksymän Cartagenan toimintasuunnitelman 2010–2014 täytäntöönpanon tukemiseksi (EUVL L 314, 
14.11.2012, s. 40).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:304:0038:0038:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:219:0007:0007:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:202:0005:0005:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:259:0010:0010:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:259:0010:0010:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:327:0044:0044:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:188:0037:0037:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:054:0008:0008:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:087:0049:0049:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:087:0049:0049:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:140:0068:0068:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:196:0061:0061:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:196:0067:0067:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:196:0074:0074:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:297:0029:0029:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:314:0027:0027:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:314:0040:0040:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:314:0040:0040:FI:PDF
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Neuvoston päätös 2012/711/YUTP, annettu 19 päivänä marraskuuta 2012, tuesta unionin toimille aseviennin valvonnan sekä 
yhteisessä kannassa 2008/944/YUTP vahvistettujen periaatteiden ja perusteiden edistämiseksi kolmansissa maissa (EUVL L 321, 
20.11.2012, s. 62).

Neuvoston päätös 2013/43/YUTP, annettu 22 päivänä tammikuuta 2013, asekauppasopimusneuvotteluja tukevista Euroopan 
turvallisuusstrategian puitteissa toteutettavista unionin jatkotoimista (EUVL L 20, 23.1.2013, s. 53).

Neuvoston päätös 2013/320/YUTP, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2013, pienaseiden ja kevyiden aseiden sekä niissä käytettä
vien ampumatarvikkeiden laittoman kaupan riskin pienentämiseksi Libyassa ja sen lähialueilla toteutettavien fyysiseen turval
lisuuteen ja varastojen hallintaan liittyvien toimien tukemisesta (EUVL L 173, 26.6.2013, s. 54).

Neuvoston päätös 2013/391/YUTP, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2013, joukkotuhoaseiden ja niiden maaliinsaattamisjärjes
telmien leviämisen estämisestä annetun Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1540 (2004) käy
tännön täytäntöönpanon tukemisesta (EUVL L 198, 23.7.2013, s. 40).

Neuvoston päätös 2013/517/YUTP, annettu 21  päivänä  lokakuuta 2013, Kansainvälisen atomienergiajärjestön toimille ydin
turvallisuuden ja todentamisen alalla sekä joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen EU:n strategian täytäntöönpanon puitteissa 
annettavasta unionin tuesta (EUVL L 281, 23.10.2013, s. 6).

Neuvoston päätös 2013/668/YUTP, annettu 18 päivänä marraskuuta 2013, Maailman terveysjärjestön toimien tukemiseksi bio
turvallisuuden ja biomateriaalien suojaamisen alalla joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen Euroopan unionin strategian puit
teissa (EUVL L 310, 20.11.2013, s. 13).

Neuvoston päätös 2013/698/YUTP, annettu 25 päivänä marraskuuta 2013, laittomia pienaseita ja kevyitä aseita sekä muita lait
tomia tavanomaisia aseita ja ampumatarvikkeita koskevan maailmanlaajuisen raportointijärjestelmän tukemiseksi niiden laitto
man kaupan riskin pienentämiseksi (EUVL L 320, 30.11.2013, s. 34).

Neuvoston päätös 2013/730/YUTP, annettu 9 päivänä joulukuuta 2013, pienaseiden ja kevyiden aseiden sekä niissä käytettä
vien ampumatarvikkeiden laittoman keskittymisen ja kaupan torjumista koskevan EU:n strategian mukaisten SEESACin 
aseriisunta- ja asevalvontatoimien tukemisesta Kaakkois-Euroopassa (EUVL L 332, 11.12.2013, s. 19).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:321:0062:0062:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:321:0062:0062:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:020:0053:0053:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:173:0054:0054:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:198:0040:0040:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:281:0006:0006:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:310:0013:0013:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:320:0034:0034:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:332:0019:0019:FI:PDF
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LUKU  19 04  — VAALITARKKAILUTOIMINTA

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
Maksut

2012/2014
Maksusitou

mukset Maksut Maksusitou
mukset Maksut Maksusitou

mukset Maksut

19 04 VAALITARKKAILUTOI
MINTA

19 04 01 Vaalimenettelyjen luotetta
vuuden parantaminen eri
tyisesti 
vaalitarkkailutoiminnan 
avulla 4 40 370 869 8 525 916 —

19 04 51 Vaalitarkkailutoimintaan 
liittyvien toimien loppuun 
saattaminen (ennen vuotta 
2014) 4 p.m. 13 600 000 37 921 000 29 652 574 37 848 459,42 25 910 843,98 190,52

Luku 19 04 – Yhteensä 40 370 869 22 125 916 37 921 000 29 652 574 37 848 459,42 25 910 843,98 117,11

19 04 01  Vaalimenettelyjen luotettavuuden parantaminen erityisesti vaalitarkkailutoiminnan avulla

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

40 370 869 8 525 916

Selvitysosa

Uusi momentti

Määräraha kattaa taloudellisen tuen, jolla lisätään kansalaisten luottamusta demokraattisiin vaalimenettelyihin ja parannetaan 
vaalimenettelyjen luotettavuutta ja avoimuutta hyödyntämällä EU:n vaaliapu- ja vaalitarkkailuhankkeita sekä tukemalla vaali
tarkkailuvalmiuksia alueellisella ja kansallisella tasolla.

Määrärahoiksi voidaan ottaa tulot, jotka mahdollisesti saadaan jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden, molemmissa tapauksissa 
niiden valtiolliset elimet, yhteisöt ja luonnolliset henkilöt mukaan luettuina, rahoitusosuuksista, joilla nämä osallistuvat eräiden 
unionin rahoittamien ja komission niiden puolesta hallinnoimien ulkomaanavun hankkeiden tai ohjelmien rahoittamiseen. Täl
laiset tulotaulukon momentille 6 3 3 otetut rahoitusosuudet ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tar
koitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Hallinnollisten tukimenojen budjettikohtaan otettavat määrät määräytyvät 
kustakin ohjelmasta tehdyn rahoitussopimuksen perusteella eivätkä saa keskimäärin ylittää 4:ää prosenttia kuhunkin lukuun ote
tuista ohjelman rahoitusosuuksista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta varainhoitoasetuksen 187 artiklan 7 kohdan soveltamista.

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 7 päivänä joulukuuta 2011 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi demokratian ja ihmis
oikeuksien maailmanlaajuista edistämistä koskevasta rahoitusvälineestä (KOM(2011) 844) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan 
d alakohta.



KOMISSIO
OSASTO 19 — ULKOPOLITIIKAN VÄLINEET

LUKU 19 04 — VAALITARKKAILUTOIMINTA (jatkoa)
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19 04 51  Vaalitarkkailutoimintaan liittyvien toimien loppuun saattaminen (ennen vuotta 2014)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 13 600 000 37 921 000 29 652 574 37 848 459,42 25 910 843,98

Selvitysosa

Entiset momentit 19 04 03 ja 19 04 05 (osittain)

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1889/2006, annettu 20 päivänä  joulukuuta 2006, demokratian ja ihmis
oikeuksien maailmanlaajuista edistämistä koskevasta rahoitusvälineestä (EUVL L 386, 29.12.2006, s. 1).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:386:0001:0001:FI:PDF
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LUKU  19 05  — YHTEISTYÖ KOLMANSIEN MAIDEN KANSSA KUMPPANUUSVÄLINEEN PUITTEISSA

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
Maksut

2012/2014
Maksusitou

mukset Maksut Maksusitou
mukset Maksut Maksusitou

mukset Maksut

19 05 YHTEISTYÖ KOLMANSIEN 
MAIDEN KANSSA KUMP
PANUUSVÄLINEEN PUIT
TEISSA

19 05 01 Yhteistyö kolmansien mai
den kanssa unionin sekä 
keskinäisten etujen tukemi
seksi ja edistämiseksi 4 106 108 730 3 764 708 —

19 05 20 Erasmus+ – Rahoitusosuus 
kumppanuusvälineestä 4 8 242 776 524 166 —

19 05 51 Suhteita kolmansiin teolli
suusmaihin ja niiden 
kanssa tehtävää yhteistyötä 
koskevan toimintalohkon 
toimien loppuun saattami
nen (2007–2013) 4 p.m. 12 974 789 23 400 000 18 285 754 28 033 940,47 19 021 432,95 146,60

19 05 77 Pilottihankkeet ja valmiste
lutoimet

19 05 77 01 Pilottihanke – Maailmanlaa
juisten haasteiden ratkaise
miseen tarkoitetut 
transatlanttiset menetelmät 4 — — p.m. p.m. 0,— 441 541,70 —

19 05 77 02 Valmistelutoimi – Pohjoi
seen ja eteläiseen transatlant
tiseen ulottuvuuteen liittyvä 
yhteistyö 4 1 000 000 500 000 —

Momentti 19 05 77 – 
Välisumma 1 000 000 500 000 p.m. p.m. 0,— 441 541,70 88,31

Luku 19 05 – Yhteensä 115 351 506 17 763 663 23 400 000 18 285 754 28 033 940,47 19 462 974,65 109,57

19 05 01  Yhteistyö kolmansien maiden kanssa unionin sekä keskinäisten etujen tukemiseksi ja edistämiseksi

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

106 108 730 3 764 708

Selvitysosa

Uusi momentti

Määräraha on tarkoitettu kattamaan yhteistyö kolmansien maiden kanssa unionin sekä keskinäisten etujen tukemiseksi ja edis
tämiseksi kumppanuusvälineen puitteissa. Yhteistyötä on tehtävä erityisesti sellaisten kehittyneiden ja kehittyvien maiden kanssa, 
joilla on yhä näkyvämpi rooli maailmassa, esimerkiksi ulkopolitiikassa, kansainvälisessä taloudessa ja kaupassa, monenvälisillä 
foorumeilla, globaalissa hallinnassa sekä maailmanlaajuisten haasteiden ja unionin edun kannalta merkittävien ongelmien rat
kaisemisessa. Yhteistyöhön kuuluu toimia, joilla tuetaan unionin kahdenvälisiä, alueellisia ja monenvälisiä suhteita ja maailman
laajuisten haasteiden ratkaisemista, edistetään Eurooppa 2020 -strategian kansainvälisen ulottuvuuden toteutumista, tuetaan 
kauppaa ja investointeja sekä diplomatiaa ja tiedottamista.



KOMISSIO
OSASTO 19 — ULKOPOLITIIKAN VÄLINEET

LUKU 19 05 — YHTEISTYÖ KOLMANSIEN MAIDEN KANSSA KUMPPANUUSVÄLINEEN PUITTEISSA (jatkoa)

19 05 01 (jatkoa)
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Määrärahoiksi voidaan ottaa tulot, jotka mahdollisesti saadaan jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden, molemmissa tapauksissa 
niiden valtiolliset elimet, yhteisöt ja luonnolliset henkilöt mukaan luettuina, rahoitusosuuksista, joilla nämä osallistuvat eräiden 
unionin rahoittamien ja komission niiden puolesta hallinnoimien ulkomaanavun hankkeiden tai ohjelmien rahoittamiseen. Täl
laiset tulotaulukon momentille 6 3 3 otetut rahoitusosuudet ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tar
koitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Hallinnollisten tukimenojen budjettikohtaan otettavat määrät määräytyvät 
kustakin ohjelmasta tehdyn rahoitussopimuksen perusteella eivätkä saa keskimäärin ylittää 4:ää prosenttia kuhunkin lukuun ote
tuista ohjelman rahoitusosuuksista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta varainhoitoasetuksen 187 artiklan 7 kohdan soveltamista.

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 7 päivänä joulukuuta 2011 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kumppanuusvälineen 
perustamisesta kolmansien maiden kanssa tehtävää yhteistyötä varten (KOM(2011) 843) ja erityisesti sen 1 artikla.

19 05 20  Erasmus+ – Rahoitusosuus kumppanuusvälineestä

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

8 242 776 524 166

Selvitysosa

Uusi momentti

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tästä ulkoisesta välineestä annettava tekninen ja rahoitusapu, joiden avulla edistetään kor
keakoulutuksen kansainvälisyyttä Erasmus+-ohjelman täytäntöönpanoa varten.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1288/2013, annettu 11  päivänä  joulukuuta 2013, unionin koulutus-, 
nuoriso- ja urheiluohjelman ”Erasmus+” perustamisesta ja päätösten N:o  1719/2006/EY, 1720/2006/EY ja  1298/2008/EY 
kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 50).

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 7 päivänä joulukuuta 2011 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kumppanuusvälineen 
perustamisesta kolmansien maiden kanssa tehtävää yhteistyötä varten (KOM(2011) 843).

19 05 51  Suhteita kolmansiin teollisuusmaihin ja niiden kanssa tehtävää yhteistyötä koskevan toimintalohkon toimien loppuun saat
taminen (2007–2013)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 12 974 789 23 400 000 18 285 754 28 033 940,47 19 021 432,95

Selvitysosa

Entinen momentti 19 05 01

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta maksamatta olevat sitoumukset.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0050:0050:FI:PDF
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Määrärahoiksi voidaan ottaa tulot, jotka mahdollisesti saadaan jäsenvaltioiden ja muiden avunantajavaltioiden, molemmissa 
tapauksissa niiden valtiolliset ja vastaavat elimet mukaan luettuina, sekä kansainvälisten järjestöjen rahoitusosuuksista, joilla 
nämä osallistuvat eräiden unionin rahoittamien ja komission niiden puolesta hallinnoimien ulkomaanavun hankkeiden tai ohjel
mien rahoittamiseen. Tällaiset tulotaulukon momentille  6  3  3 otetut rahoitusosuudet ovat varainhoitoasetuksen 21  artik
lan  2  kohdan b alakohdassa tarkoitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Hallinnollisten tukimenojen budjettikohtaan 
otettavat määrät määräytyvät kustakin ohjelmasta tehdyn rahoitussopimuksen perusteella eivätkä saa keskimäärin ylittää 4:ää 
prosenttia kuhunkin lukuun otetuista ohjelman rahoitusosuuksista.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 1934/2006, annettu 21 päivänä joulukuuta 2006, teollistuneiden ja muiden korkean tulotason mai
den ja alueiden kanssa tehtävän yhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta (EUVL L 405, 30.12.2006, s. 41).

19 05 77  Pilottihankkeet ja valmistelutoimet

19 05 77 01  Pilottihanke – Maailmanlaajuisten haasteiden ratkaisemiseen tarkoitetut transatlanttiset menetelmät

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— — p.m. p.m. 0,— 441 541,70

Selvitysosa

Entinen momentti 19 05 03

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

Viiteasiakirjat-säädökset

Euroopan parlamentin 1 päivänä kesäkuuta 2006 antama päätöslauselma EU:n ja Yhdysvaltojen välisten suhteiden parantami
sesta transatlanttisen kumppanuussopimuksen yhteydessä (EUVL C 298 E, 8.12.2006, s. 226) sekä päätöslauselma transatlant
tisista taloussuhteista EU:n ja USA:n välillä (EUVL C 298 E, 8.12.2006, s. 235).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:405:0041:0041:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:298E:0226:0226:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:298E:0235:0235:FI:PDF
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19 05 77 02  Valmistelutoimi – Pohjoiseen ja eteläiseen transatlanttiseen ulottuvuuteen liittyvä yhteistyö

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

1 000 000 500 000

Selvitysosa

Pilottihankkeen tarkoituksena on laajentaa transatlanttista vuoropuhelua ja yhteistyötä Atlantin pohjois- ja eteläpuolen maiden 
kanssa, jotta voitaisiin ratkaista yhteisiä, maailmanlaajuisia haasteita. Tavoitteena on tarkastella lyhyen ja pidemmän aikavälin 
yhteisten tavoitteiden toteutettavuutta muun muassa taloudellisen yhteistyön, globaalin hallinnan, kehitysyhteistyön, ilmaston
muutoksen, turvallisuuden ja energian aloilla. Valmistelutoimen avulla voitaisiin vahvistaa kolmen tai jopa useamman osapuo
len välistä vuoropuhelua Atlantin alueella ja edistää ajatusta laajemmasta Atlantin yhteisöstä.

Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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LUKU  19 06  — UNIONIN ULKOSUHTEISIIN LIITTYVÄ TIEDOTUS

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
Maksut

2012/2014
Maksusitou

mukset Maksut Maksusitou
mukset Maksut Maksusitou

mukset Maksut

19 06 UNIONIN ULKOSUHTEI
SIIN LIITTYVÄ TIEDOTUS

19 06 01 Unionin ulkosuhteisiin liit
tyvä tiedotus 4 12 000 000 12 786 124 12 300 000 11 861 029 11 842 005,13 11 163 393,09 87,31

Luku 19 06 – Yhteensä 12 000 000 12 786 124 12 300 000 11 861 029 11 842 005,13 11 163 393,09 87,31

19 06 01  Unionin ulkosuhteisiin liittyvä tiedotus

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

12 000 000 12 786 124 12 300 000 11 861 029 11 842 005,13 11 163 393,09

Selvitysosa

Entinen momentti 19 11 02

Määräraha on tarkoitettu kattamaan unionin ulkosuhteisiin liittyvästä tiedotuksesta aiheutuvat menot. Tämän momentin yhtey
dessä toteutettavat tiedotustoimet voidaan jakaa kahteen pääluokkaan: päätoimipaikasta käsin toteutettavat monialaiset toimet 
ja logistiikkatuki sekä kolmansissa maissa sijaitsevien unionin edustustojen toteuttamat toimet, jotka kohdistuvat kansainväli
siin järjestöihin.

Päätoimipaikasta käsin toteutettavia toimia ovat

— Euroopan unionin vierailuohjelma (EUVP), jota Euroopan parlamentti ja komissio toteuttavat yhdessä ja johon osallistuu 
vuosittain noin 170 unionin edustustojen valitsemaa henkilöä tarkoituksenaan tutustua unioniin vierailemalla Euroopan 
parlamentissa ja komissiossa; vierailu tapahtuu vierailijan tarpeisiin muokatun yksilöllisen teemaohjelman mukaisesti, 

— keskeisimpiä aiheita koskevien julkaisujen tuotanto ja levitys vuosiohjelman yhteydessä, 

— audiovisuaalisen aineiston tuotanto ja levitys, 

— sähköisten viestimien kautta leviävän tiedon kehitys (internet ja sähköpostijärjestelmät), 

— toimittajaryhmille tarkoitettujen vierailukäyntien järjestäminen, 

— tuki mielipidevaikuttajien toteuttamille tiedotustoimille unionin painopisteiden mukaisesti.

Komissio jatkaa farsinkielisten uutislähetysten rahoittamista.

Kolmansissa maissa sijaitsevien unionin edustustojen toteuttamat hajautetut toimet, jotka kohdistuvat kansainvälisiin järjestöihin.

Unionin edustustot laativat vuosittain kutakin aluetta ja maata koskevien viestintätavoitteiden mukaisen ehdotuksen viestintä
suunnitelmaksi, jolle osoitetaan päätoimipaikan hyväksymisen jälkeen määrärahat talousarviosta ja joka kattaa seuraavat toimet:

— verkkosivut, 

— suhteet viestimiin (lehdistötilaisuudet, seminaarit, radio-ohjelmat jne.), 

— tietotuotteet (muut julkaisut, graafinen materiaali jne.), 

— tapahtumien järjestäminen kulttuuritoimet mukaan luettuina, 

— tiedotteet, 

— tiedotuskampanjat.
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Oikeusperusta

Komission institutionaalisista oikeuksista johtuvat tehtävät, sellaisina kuin niistä on säädetty unionin yleiseen talousarvioon 
sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 25  päivänä  loka
kuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, 
s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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TOIMINNOT ILMAN BUDJETTIKOHTAA

— HALLINNOLLINEN TUKI ULKOPOLITIIKAN VÄLINEIDEN HALLINNOLLE 

— TOIMINTASTRATEGIA JA KOORDINOINTI ULKOPOLITIIKAN VÄLINEIDEN HALLINNOLLE





KOMISSIO

20.2.2014 FI Euroopan unionin virallinen lehti II/839

OSASTO 20

KAUPPA





KOMISSIO
OSASTO 20 — KAUPPA

OSASTO 20

KAUPPA

20.2.2014 FI Euroopan unionin virallinen lehti II/841

Yhteenveto määrärahoista (2014 ja 2013) sekä toteutuksesta (2012)

Osasto
Luku Nimike

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitou-
mukset Maksut Maksusitou-

mukset Maksut Maksusitou-
mukset Maksut

20 01 KAUPAN TOIMINTALOHKON 
HALLINTOMENOT 105 614 855 105 614 855 93 543 453 93 543 453 92 838 638,63 92 838 638,63

20 02 KAUPPAPOLITIIKKA 15 493 000 9 788 874 13 930 000 10 633 879 11 171 287,61 11 947 920,92

Osasto 20 – Yhteensä 121 107 855 115 403 729 107 473 453 104 177 332 104 009 926,24 104 786 559,55



KOMISSIO
OSASTO 20 — KAUPPA

OSASTO 20

KAUPPA

II/842 FI Euroopan unionin virallinen lehti 20.2.2014

LUKU  20 01  — KAUPAN TOIMINTALOHKON HALLINTOMENOT

Momenttien 1, 2, 3 ja 5 yksityiskohtaiset tiedot esitetään luvussa XX 01

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
2012/2014

20 01 KAUPAN TOIMINTALOHKON 
HALLINTOMENOT

20 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimi
henkilöihin liittyvät menot kaupan 
toimintalohkossa

20 01 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimi
henkilöihin liittyvät menot kauppa
politiikan pääosastossa 5.2 47 563 334 48 232 346 47 305 039,23 99,46

20 01 01 02 Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimi
henkilöihin liittyvät menot unionin 
edustustoissa 5.2 21 719 988 13 867 302 13 233 309,92 60,93

Momentti 20 01 01 – Välisumma 69 283 322 62 099 648 60 538 349,15 87,38

20 01 02 Ulkopuolinen henkilöstö ja muut 
hallintomenot kaupan 
toimintalohkossa

20 01 02 01 Ulkopuolinen henkilöstö 
kauppapolitiikan pääosastossa 5.2 3 056 479 3 236 031 3 244 950,47 106,17

20 01 02 02 Kauppapolitiikan pääosaston 
ulkopuolinen henkilöstö unionin 
edustustoissa 5.2 7 744 350 6 459 410 6 500 098,— 83,93

20 01 02 11 Kauppapolitiikan pääosaston muut 
hallintomenot 5.2 4 274 217 4 388 200 4 398 571,86 102,91

20 01 02 12 Kauppapolitiikan pääosaston muut 
hallintomenot unionin edustustoissa 5.2 1 864 021 1 541 546 1 634 953,— 87,71

Momentti 20 01 02 – Välisumma 16 939 067 15 625 187 15 778 573,33 93,15

20 01 03 Tieto- ja 
viestintätekniikkalaitteiden ja 
-palvelujen menot, rakennukset ja 
niihin liittyvät menot kaupan 
toimintalohkossa

20 01 03 01 Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden 
ja -palvelujen menot 
kauppapolitiikan pääosastossa 5.2 3 078 721 3 052 323 3 469 865,15 112,70

20 01 03 02 Kauppapolitiikan pääosaston 
rakennukset ja niihin liittyvät menot 
unionin edustustoissa 5.2 16 313 745 12 766 295 13 051 851,— 80,01

Momentti 20 01 03 – Välisumma 19 392 466 15 818 618 16 521 716,15 85,20

Luku 20 01 – Yhteensä 105 614 855 93 543 453 92 838 638,63 87,90
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20 01 01  Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot kaupan toimintalohkossa

20 01 01 01  Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot kauppapolitiikan pääosastossa

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

47 563 334 48 232 346 47 305 039,23

20 01 01 02  Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot unionin edustustoissa

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

21 719 988 13 867 302 13 233 309,92

20 01 02  Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot kaupan toimintalohkossa

20 01 02 01  Ulkopuolinen henkilöstö kauppapolitiikan pääosastossa

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

3 056 479 3 236 031 3 244 950,47

20 01 02 02  Kauppapolitiikan pääosaston ulkopuolinen henkilöstö unionin edustustoissa

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

7 744 350 6 459 410 6 500 098,—

20 01 02 11  Kauppapolitiikan pääosaston muut hallintomenot

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

4 274 217 4 388 200 4 398 571,86

20 01 02 12  Kauppapolitiikan pääosaston muut hallintomenot unionin edustustoissa

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

1 864 021 1 541 546 1 634 953,—



KOMISSIO
OSASTO 20 — KAUPPA

LUKU 20 01 — KAUPAN TOIMINTALOHKON HALLINTOMENOT (jatkoa)

II/844 FI Euroopan unionin virallinen lehti 20.2.2014

20 01 03  Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot, rakennukset ja niihin liittyvät menot kaupan toimintalohkossa

20 01 03 01  Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot kauppapolitiikan pääosastossa

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

3 078 721 3 052 323 3 469 865,15

20 01 03 02  Kauppapolitiikan pääosaston rakennukset ja niihin liittyvät menot unionin edustustoissa

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

16 313 745 12 766 295 13 051 851,—
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LUKU  20 02  — KAUPPAPOLITIIKKA

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
Maksut

2012/2014
Maksusitou

mukset Maksut Maksusitou
mukset Maksut Maksusitou

mukset Maksut

20 02 KAUPPAPOLITIIKKA

20 02 01 Ulkoiset kauppasuhteet, kolman
sien maiden markkinoille pääsy 
mukaan luettuna 4 10 993 000 6 769 437 9 430 000 7 348 934 7 366 302,12 7 640 468,09 112,87

20 02 03 Kaupan alan apu – Monenväliset 
aloitteet 4 4 500 000 3 019 437 4 500 000 3 284 945 3 804 985,49 4 307 452,83 142,66

Luku 20 02 – Yhteensä 15 493 000 9 788 874 13 930 000 10 633 879 11 171 287,61 11 947 920,92 122,06

20 02 01  Ulkoiset kauppasuhteet, kolmansien maiden markkinoille pääsy mukaan luettuna

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

10 993 000 6 769 437 9 430 000 7 348 934 7 366 302,12 7 640 468,09

Selvitysosa

Entinen alamomentti 20 01 04 01 ja entinen momentti 20 02 01

Määräraha on tarkoitettu seuraavien toimien kattamiseen:

Nykyisten ja uusien monen- ja kahdenvälisten kauppaneuvottelujen käymistä tukevat toimet

Toimien tavoitteena on vahvistaa unionin neuvotteluasemaa nykyisissä monenvälisissä kauppaneuvotteluissa (Dohan kehitys
ohjelman yhteydessä) sekä nykyisissä ja uusissa kahdenvälisissä ja alueellisissa kauppaneuvotteluissa ja varmistaa, että unionin 
politiikka perustuu laaja-alaiseen ja ajan tasalla olevaan asiantuntijatietoon, sekä muodostaa liittoutumia näiden neuvottelujen 
saattamiseksi päätökseen menestyksekkäästi, mukaan luettuina

— kokoukset, konferenssit ja seminaarit, jotka liittyvät politiikan ja neuvottelukantojen valmisteluun sekä nykyisten ja uusien 
kauppaneuvottelujen käymiseen, 

— johdonmukaisen ja laajan tiedotusstrategian kehittäminen ja täytäntöönpano unionin kauppapolitiikan edistämiseksi ja sen 
yksityiskohtien ja tavoitteiden sekä nykyisten neuvottelukantojen tuntemuksen parantamiseksi sekä unionissa että sen 
ulkopuolella, 

— valtiollisille ja valtiosta riippumattomille toimijoille (kansalaisyhteiskunnan ja elinkeinoelämän toimijat mukaan luettuina) 
suunnattavat tiedotustoimet ja seminaarit, joissa tehdään tilannekatsaus nykyisiin neuvotteluihin ja nykyisten sopimusten 
täytäntöönpanoon.

Kauppasopimuksiin ja -politiikkaan liittyvät selvitykset, arvioinnit ja vaikutustenarvioinnit

Toimet, joiden avulla varmistetaan, että unionin kauppapolitiikassa otetaan asianmukaisesti huomioon ennakko- ja jälkiarvi
ointien tulokset, mukaan luettuina

— mahdollisia uusia lainsäädäntöehdotuksia varten tehtävät vaikutustenarvioinnit sekä nykyisten neuvottelujen tueksi laadit
tavat kestävään kehitykseen kohdistuvien vaikutusten arvioinnit, joissa tarkastellaan kauppasopimuksista taloudelle, yhteis
kunnalle ja ympäristölle koituvia mahdollisia hyötyjä ja joiden perusteella voidaan tarvittaessa ehdottaa 
rinnakkaistoimenpiteitä tietyille maille tai aloille aiheutuvien kielteisten vaikutusten torjumiseksi, 

— kauppapolitiikan pääosaston monivuotisen arviointiohjelman mukaisesti laadittavat arvioinnit sen toimintalinjoista ja 
käytänteistä, 

— asiantuntijaselvitykset sekä oikeudelliset ja taloudelliset selvitykset, jotka liittyvät nykyisiin neuvotteluihin ja olemassa ole
viin sopimuksiin, poliittiseen kehitykseen ja kauppakiistoihin.
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Kolmansille maille suunnattu kauppaan liittyvä tekninen apu, koulutus ja muut valmiuksien kehittämistoimet

Toimet, joilla pyritään parantamaan kolmansien maiden valmiuksia osallistua kansainvälisiin, kahdenvälisiin tai kahden alueen 
välisiin kauppaneuvotteluihin, panna täytäntöön kansainvälisiä kauppasopimuksia ja osallistua maailman kauppajärjestelmään, 
mukaan luettuina

— hankkeet, joihin liittyy kehitysmaiden viranomaisille ja toimijoille suunnattua koulutusta ja valmiuksien kehittämistoimia 
pääasiassa terveys- ja kasvinsuojelutoimien alalla, 

— kehitysmaiden kansalaisten kauppa-asioita koskevan tietämyksen ja asiantuntemuksen parantamiseen tähtäävien fooru
mien ja kokousten osallistumiskustannusten korvaaminen, 

— kehitysmaiden teollisuudelle unionin markkinoille pääsyä koskevaa tietoa jakavan ja kyseisen teollisuuden kansainvälisen 
kauppajärjestelmän tarjoamien markkinatilaisuuksien hyödyntämispyrkimyksiä edistävän vientineuvontapalvelun hallin
nointi, jatkokehittäminen ja tunnetuksi tekeminen, 

— kauppaan liittyvät teknisen avun ohjelmat Maailman kauppajärjestön (WTO:n) puitteissa ja muissa kansainvälisissä järjes
töissä, erityisesti WTO:n Trust Fund -rahastoissa, Dohan kehitysohjelman yhteydessä.

Markkinoille pääsyä koskevan unionin strategian toteuttamista tukevat markkinoille pääsyyn liittyvät toimet

Markkinoille pääsyä koskevan unionin strategian tukitoimet; strategialla pyritään poistamaan tai alentamaan kaupan esteitä, yksi
löimään kaupan rajoituksia kolmansissa maissa ja tarvittaessa poistamaan tällaisia esteitä. Näitä toimia voivat olla

— talouselämän toimijoille tarkoitetun markkinoille pääsyä koskevan verkkotietokannan ylläpito ja kehittäminen; tietokan
nassa luetellaan kaupan esteet ja annetaan muita tietoja unionin vientiin ja viejiin vaikuttavista asioista; tietokantaa varten 
tarvittavien tietojen ja asiakirjojen hankinta, 

— keskeisimpien markkinoiden erilaisten kaupan esteiden erityinen analysointi, minkä yhteydessä tarkastellaan, kuinka kol
mannet maat noudattavat kansainvälisistä kauppasopimuksista johtuvia velvoitteitaan, neuvottelujen valmisteluihin liittyen, 

— kokoukset, seminaarit ja muut tiedotustoimet (kuten tutkimusten, tietopakettien, julkaisujen ja esitteiden tuottaminen 
ja levittäminen) yritysten, jäsenvaltioiden virkamiesten ja muiden toimijoiden informoimiseksi kaupan esteistä ja sellaisista 
kauppapoliittisista välineistä, joiden tavoitteena on suojata unionia polkumyynnin ja vientitukien kaltaisilta epäterveiltä kau
pan käytännöiltä, 

— Euroopan teollisuuden tukeminen sen järjestäessä toimintaa, jonka aiheena ovat erityisesti markkinoille pääsyyn liittyvät 
kysymykset.

Voimassa olevien sääntöjen täytäntöönpanoa ja kauppavelvoitteiden seurantaa tukevat toimet

Toimien avulla tuetaan nykyisten kauppasopimusten täytäntöönpanoa ja sellaisten oheisjärjestelmien täytäntöönpanoa, jotka 
mahdollistavat kyseisten sopimusten tehokkaan täytäntöönpanon, sekä sellaisten tutkimusten ja tarkastuskäyntien toteuttamista, 
joiden avulla varmistetaan, että kolmannet maat noudattavat sääntöjä, mukaan luettuina

— tietojenvaihto, koulutus, seminaarit ja viestintätoimet, joilla tuetaan kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annettujen 
unionin voimassa olevien säännösten täytäntöönpanoa, 

— toimet, joilla tuetaan kaupan suojaamiseen liittyvien tutkimusten yhteydessä tehtäviä tutkimuksia, kun tavoitteena on suo
jata unionin tuottajia kolmansien maiden harjoittamilta epäterveiltä kaupan käytännöiltä, joista voi aiheutua vahinkoa unio
nin taloudelle (polkumyynnin ja tukien vastaiset toimenpiteet ja  kaupansuojakeinot); ensisijaisina kohteina ovat kaupan 
suojatoimenpiteitä tukevien tietoteknisten järjestelmien kehittäminen, ylläpito ja turvallisuus, viestintävälineiden tuottami
nen, lakiasiainpalvelujen hankkiminen kolmansissa maissa sekä asiantuntijaselvitysten toteuttaminen, 

— toimet, joilla tuetaan neuvoa-antavan ryhmän työtä tämän seuratessa EU:n ja Korean vapaakauppasopimuksen ja muiden 
vapaakauppasopimusten, kuten Keski-Amerikan assosiaatiosopimuksen ja Kolumbian ja Perun vapaakauppasopimuksen 
täytäntöönpanoa. Tämä sisältää jäsenten ja asiantuntijoiden matkakulujen ja majoituksen rahoittamisen,
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— toimet unionin ulkomaankauppapolitiikan edistämiseksi käymällä suunnitelmallista vuoropuhelua kansalaisyhteiskunnan 
keskeisten mielipidevaikuttajien sekä sidosryhmien (pienet ja keskisuuret yritykset mukaan luettuina) kanssa ulkomaan
kauppaan liittyvistä kysymyksistä, 

— kauppasopimuksia koskevat edistämis- ja viestintätoimet sekä unionissa että kumppanimaissa. Toimet toteutetaan lähinnä 
tuottamalla ja levittämällä audiovisuaalista, sähköistä ja graafista materiaalia ja painettuja julkaisuja, hankkimalla käyttö
oikeuksia kaupan alan viestimiin ja tietokantoihin, kääntämällä viestintämateriaalia muille kuin unionin virallisille kielille 
ja toteuttamalla tiedotusvälineille suunnattuja toimia, uusmediatuotteet mukaan luettuina, 

— kaupan toimintalohkon operatiivisia toimia tukevien tietojärjestelmien kehittäminen ja ylläpito: esimerkiksi integroitu tilas
totietokanta (ISDB), kaksikäyttötuotteita koskeva sähköinen järjestelmä, markkinoillepääsyä koskeva tietokanta (Market 
Access Data Base), vientineuvontapalvelu (Export Helpdesk), vientiluottotietokanta, SIGL-järjestelmä (yhtenäinen lisenssien 
hallinnointijärjestelmä) ja puualan SIGL-järjestelmä, kansalaisyhteiskuntaa koskeva tietojärjestelmä, talouskumppanuusso
pimusten seurantajärjestelmä sekä ACRIS-järjestelmä (Anti-Counterfeiting Rapid Intelligence Service System).

Voimassa olevien kauppasopimusten täytäntöönpanossa tarvittava oikeudellinen ja muu asiantuntija-apu

Toimet sen varmistamiseksi, että unionin kauppakumppanit tosiasiallisesti noudattavat WTO-sopimusten ja muiden kahden- ja 
monenvälisten sopimusten velvoitteita, mukaan luettuina

— asiantuntijaselvitykset, myös tarkastuskäynnit, sekä erityistutkimukset ja seminaarit, joissa tarkastellaan sitä, kuinka kol
mannet maat ovat täyttäneet kansainvälisten kauppasopimusten mukaiset velvoitteensa, 

— oikeudellinen asiantuntemus, etenkin ulkomaisiin lakeihin liittyvissä kysymyksissä, jota unioni tarvitsee puolustaakseen 
kantaansa WTO:ssa käsiteltävissä riita-asioissa; muut asiantuntijaselvitykset, joita tarvitaan WTO:ssa käsiteltävien riita-
asioiden valmistelussa, hoitamisessa ja seurannassa, 

— välimiesmenettelyn kustannukset, oikeudellisesta neuvonnasta johtuvat kustannukset ja maksut, joita unionille aiheutuu sen 
ollessa osapuolena Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 207 artiklan nojalla tehtyjen kansainvälisten sopi
musten täytäntöönpanosta johtuvissa riidoissa.

Kansainvälisten sopimusten mukainen sijoittajan ja valtion välinen riitojenratkaisumenettely

Määräraha on tarkoitettu seuraavien menojen tukemiseen:

— välimiesmenettelyn kustannukset, oikeudellisesta neuvonnasta johtuvat kustannukset ja maksut, joita unionille aiheutuu sen 
ollessa osapuolena Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 207 artiklan nojalla tehtyjen kansainvälisten sopi
musten täytäntöönpanosta johtuvissa riidoissa, 

— välimiesmenettelyssä annettuihin päätöksiin pohjautuvien maksujen suorittaminen sijoittajalle tällaisten kansainvälisten 
sopimusten yhteydessä.

Kauppapolitiikkaa tukevat toimet

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaiset käännöksistä, lehdistötilaisuuksista, tiedottamisesta ja julkaisuista aiheutuvat yleis
menot, jotka liittyvät suoraan tämän momentin kattaman ohjelman tai sen kattamien toimien tavoitteen saavuttamiseen, sekä 
mahdolliset muut menot teknisestä ja hallinnollisesta avusta, johon ei liity julkishallinnon tehtäviä ja jonka komissio on ulkois
tanut erillisin palvelusopimuksin. Esimerkkinä mainittakoon kauppapolitiikan pääosaston internetsivuston ylläpito.

Unionin suorittaman, sijoittajan ja valtion väliseen riitojenratkaisuun liittyvien taloudellisten velvoitteiden hallinnoinnin yhtey
dessä saatavat tulot voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuksen 21 artiklan 4 kohdan mukaisesti.
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Oikeusperusta

Neuvoston ja komission päätös 98/181/EY, EHTY, Euratom, tehty 23  päivänä  syyskuuta 1997, energiaperuskirjaa koskevan 
sopimuksen ja energiatehokkuutta ja siihen liittyviä ympäristönäkökohtia koskevan energiaperuskirjan pöytäkirjan tekemisestä 
Euroopan yhteisöjen osalta (EYVL L 69, 9.3.1998, s. 1).

Neuvoston päätös 98/552/EY, tehty 24  päivänä  syyskuuta 1998, komission suorittamasta yhteisön markkinoille pääsyä kos
kevaan strategiaan liittyvien toimien toteuttamisesta (EYVL L 265, 30.9.1998, s. 31).

Komission institutionaalisista oikeuksista johtuvat tehtävät, sellaisina kuin niistä on säädetty unionin yleiseen talousarvioon 
sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 25  päivänä  loka
kuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, 
s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

20 02 03  Kaupan alan apu – Monenväliset aloitteet

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

4 500 000 3 019 437 4 500 000 3 284 945 3 804 985,49 4 307 452,83

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu rahoittamaan monenvälisiä kauppaan liittyvän avun ohjelmia ja aloitteita, joilla parannetaan kehitys
maiden valmiuksia osallistua tehokkaasti monenväliseen kaupankäyntijärjestelmään ja alueellisiin kaupankäyntijärjestelyihin ja 
parantaa niiden suorituskykyä kaupan alalla.

Määrärahasta rahoitettavilla monenvälisillä aloitteilla ja ohjelmilla tuetaan seuraavia toimia:

Kauppapolitiikkaan, neuvotteluihin osallistumiseen ja kauppasopimusten täytäntöönpanoon liittyvä apu

Toimet, joilla pyritään parantamaan kehitysmaiden valmiuksia muotoilla kauppapolitiikkaansa ja lujittaa kauppapolitiikassa 
mukana olevia laitoksia, mukaan lukien kattavat ja ajantasaiset kauppapoliittiset katsaukset ja avustaminen kaupan sisällyttä
misessä niiden talouskasvua ja kehitystä koskevaan politiikkaan.

Toimet, joilla parannetaan kehitysmaiden valmiuksia osallistua tehokkaasti kansainvälisiin kauppaneuvotteluihin ja panna täy
täntöön kansainvälisiä kauppasopimuksia.

Tutkimus päätöksentekijöiden neuvomiseksi parhaista tavoista varmistaa kehitysmaiden pientuottajien ja työntekijöiden erityis
intressien näkyvyys kaikilla toimintalohkoilla ja edistää toimintaympäristöä, joka suosii tuottajien pääsyä kestävän kaupan var
mistaviin järjestelmiin.

Apu on suunnattu ensisijaisesti julkiselle sektorille.

Kaupan kehittäminen

Toimet, joiden tarkoituksena on vähentää toimituspuolen rajoitteita, jotka vaikuttavat välittömästi kehitysmaiden kykyyn käyt
tää kansainvälistä kaupallista potentiaaliaan, mukaan lukien erityisesti yksityisen sektorin kehittäminen.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:069:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:265:0031:0031:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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Määräraha täydentää unionin maantieteellisiä ohjelmia, ja sen olisi katettava ainoastaan monenväliset aloitteet ja ohjelmat, jotka 
tarjoavat todellista lisäarvoa unionin maantieteellisiin ohjelmiin, kuten vähiten kehittyneiden maiden kokonaisvaltaista kehi
tystä koskeva aloite.

Komissio toimittaa kaksi kertaa vuodessa kertomuksen toteutuksesta ja saavutetuista tuloksista sekä kaupan alan avun pääasi
allisista tuloksista ja vaikutuksista. Komissio antaa tietoa unionin yleisestä talousarviosta rahoitettavasta kaupan alan avun koko
naismäärästä sekä kaupan alan avun kokonaismäärästä kaikissa kauppaa koskevissa avustuksissa.

Oikeusperusta

Komission institutionaalisista oikeuksista johtuvat tehtävät, sellaisina kuin niistä on säädetty unionin yleiseen talousarvioon 
sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 25  päivänä  loka
kuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, 
s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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Yhteenveto määrärahoista (2014 ja 2013) sekä toteutuksesta (2012)

Osasto
Luku Nimike

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitou-
mukset Maksut Maksusitou-

mukset Maksut Maksusitou-
mukset Maksut

21 01 KEHITYKSEN JA YHTEISTYÖN 
TOIMINTALOHKON HALLINTO
MENOT 385 388 840 385 388 840 401 368 357 401 368 357 475 449 292,68 475 449 292,68

21 02 KEHITYSYHTEISTYÖN RAHOI
TUSVÄLINE (DCI) 2 260 039 588 1 638 168 193 2 544 242 298 1 862 592 152 2 648 068 634,19 1 973 047 815,39

21 03 EUROOPAN NAAPURUUSPOLI
TIIKAN RAHOITUSVÄLINE (ENI) 2 132 480 712 1 388 280 950 2 491 284 700 1 430 771 867 2 396 620 082,88 1 418 036 159,37

21 04 DEMOKRATIAA JA IHMISOIKE
UKSIA KOSKEVA EUROOPPA
LAINEN RAHOITUSVÄLINE 132 782 020 87 115 739 128 165 000 109 851 930 128 077 133,39 114 569 855,62

21 05 VAKAUTUSVÄLINE – MAAIL
MANLAAJUISET JA ALUEIDEN 
RAJAT YLITTÄVÄT UHAT 82 255 223 47 337 395 74 600 000 47 343 278 68 300 000,— 53 842 961,89

21 06 VÄLINE YDINTURVALLISUU
TEEN LIITTYVÄÄ YHTEISTYÖTÄ 
(INSC) VARTEN 29 346 872 54 564 789 77 476 000 64 153 343 76 055 700,— 66 476 410,—

21 07 EUROOPAN UNIONIN JA 
GRÖNLANNIN KUMPPANUUS 24 569 471 18 924 882 28 717 140 26 353 231 28 442 000,— 26 727 652,—

21 08 MAAILMANLAAJUINEN KEHI
TYS JA YHTEISTYÖ 36 988 018 22 815 000 36 925 000 25 997 562 35 731 660,18 29 471 597,62

21 09 TEOLLISUUSMAIDEN KANSSA 
TEHTÄVÄÄ YHTEISTYÖTÄ 
KOSKEVASTA VÄLINEESTÄ 
(ICI+) RAHOITETTAVIEN TOI
MIEN LOPPUUN SAATTAMINEN — 15 724 201 47 900 000 7 363 722 75 500 000,— 2 581 219,68

Osasto 21 – Yhteensä 5 083 850 744 3 658 319 989 5 830 678 495 3 975 795 442 5 932 244 503,32 4 160 202 964,25
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LUKU  21 01  —  KEHITYKSEN JA YHTEISTYÖN TOIMINTALOHKON HALLINTOMENOT

Momenttien 1, 2, 3 ja 5 yksityiskohtaiset tiedot esitetään luvussa XX 01

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
2012/2014

21 01 KEHITYKSEN JA YHTEISTYÖN 
TOIMINTALOHKON HALLINTO
MENOT

21 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaisiin 
toimihenkilöihin liittyvät menot 
kehityksen ja yhteistyön toimin
talohkossa

21 01 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaisiin toi
mihenkilöihin liittyvät menot 
kehitys- ja yhteistyöpääosastossa 
(EuropeAid) 5.2 72 544 078 75 375 653 76 082 383,36 104,88

21 01 01 02 Kehitys- ja yhteistyöpääosaston 
(EuropeAid) virkamiehiin ja väliai
kaisiin toimihenkilöihin liittyvät 
menot unionin edustustoissa 5.2 84 843 704 90 137 465 82 340 649,18 97,05

Momentti 21 01 01 – Välisumma 157 387 782 165 513 118 158 423 032,54 100,66

21 01 02 Ulkopuolinen henkilöstö ja muut 
hallintomenot kehityksen ja 
yhteistyön toimintalohkossa

21 01 02 01 Kehitys- ja yhteistyöpääosaston 
(EuropeAid) ulkopuolinen 
henkilöstö 5.2 2 855 858 3 906 849 4 476 261,22 156,74

21 01 02 02 Kehitys- ja yhteistyöpääosaston 
(EuropeAid) ulkopuolinen 
henkilöstö unionin edustustoissa 5.2 1 676 016 1 314 748 1 404 588,— 83,81

21 01 02 11 Kehitys- ja yhteistyöpääosaston 
(EuropeAid) muut hallintomenot 5.2 5 886 585 6 379 288 6 706 991,18 113,94

21 01 02 12 Kehitys- ja yhteistyöpääosaston 
(EuropeAid) muut hallintomenot 
unionin edustustoissa 5.2 3 763 616 4 277 589 4 316 278,— 114,68

Momentti 21 01 02 – Välisumma 14 182 075 15 878 474 16 904 118,40 119,19
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Luku

Momentti
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Nimike RHK Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
2012/2014
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21 01 03 Tieto- ja viestintätekniikkalait
teiden ja -palvelujen menot sekä 
kiinteistöt ja niihin liittyvät 
menot kehityksen ja yhteistyön 
toimintalohkossa

21 01 03 01 Menot tieto- ja viestintätekniikka
laitteista ja -palveluista kehitys- ja 
yhteistyöpääosastossa (EuropeAid) 5.2 4 695 695 4 770 054 5 585 347,78 118,95

21 01 03 02 Kiinteistöt ja niihin liittyvät 
kehitys- ja yhteistyöpääosaston 
(EuropeAid) menot unionin edus
tustoissa 5.2 32 938 822 35 424 800 34 456 890,— 104,61

Momentti 21 01 03 – Välisumma 37 634 517 40 194 854 40 042 237,78 106,40

21 01 04 Toimintojen ja ohjelmien 
tukimenot kehityksen ja 
yhteistyön toimintalohkossa

21 01 04 01 Kehitysyhteistyön 
rahoitusvälineen (DCI) tukimenot 4 97 496 612 103 818 457 105 993 146,16 108,71

21 01 04 02 Euroopan naapuruuspolitiikan 
rahoitusvälineen (ENI) tukimenot 4 59 351 299 56 556 454 55 479 627,36 93,48

21 01 04 03 Demokratiaa ja ihmisoikeuksia 
koskevan eurooppalaisen 
rahoitusvälineen (EIDHR) 
tukimenot 4 10 390 810 10 456 000 10 163 199,81 97,81

21 01 04 04 Vakautusvälineen tukimenot 4 2 087 745 1 965 000 3 274 734,96 156,86

21 01 04 05 Ydinturvallisuuteen liittyvän 
yhteistyövälineen (INSC) 
tukimenot 4 1 200 000 1 400 000 1 276 743,— 106,40

21 01 04 06 Euroopan unionin ja Grönlannin 
kumppanuuden tukimenot 4 249 000 275 000 227 219,— 91,25

21 01 04 07 Euroopan kehitysrahaston (EKR) 
tukimenot 4 p.m. p.m. 79 600 233,67 —

Momentti 21 01 04 – Välisumma 170 775 466 174 470 911 256 014 903,96 149,91

21 01 06 Toimeenpanovirastot

21 01 06 01 Koulutuksen, audiovisuaalialan ja 
kulttuurin toimeenpanovirasto – 
Rahoitusosuus liittymistä 
valmistelevasta tukivälineestä 
(DCI) 4 2 296 000 1 544 000 1 332 000,— 58,01
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Momentti
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21 01 06 02 Koulutuksen, audiovisuaalialan ja 
kulttuurin toimeenpanovirasto – 
Rahoitus Euroopan naapuruuspo
litiikan rahoitusvälineestä (ENI) 4 3 113 000 3 767 000 2 733 000,— 87,79

Momentti 21 01 06 – Välisumma 5 409 000 5 311 000 4 065 000,— 75,15

Luku 21 01 – Yhteensä 385 388 840 401 368 357 475 449 292,68 123,37

21 01 01  Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot kehityksen ja yhteistyön toimintalohkossa

21 01 01 01  Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot kehitys- ja yhteistyöpääosastossa (EuropeAid)

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

72 544 078 75 375 653 76 082 383,36

21 01 01 02  Kehitys- ja yhteistyöpääosaston (EuropeAid) virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot unionin edustustoissa

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

84 843 704 90 137 465 82 340 649,18

21 01 02  Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot kehityksen ja yhteistyön toimintalohkossa

21 01 02 01  Kehitys- ja yhteistyöpääosaston (EuropeAid) ulkopuolinen henkilöstö

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

2 855 858 3 906 849 4 476 261,22

21 01 02 02  Kehitys- ja yhteistyöpääosaston (EuropeAid) ulkopuolinen henkilöstö unionin edustustoissa

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

1 676 016 1 314 748 1 404 588,—

21 01 02 11  Kehitys- ja yhteistyöpääosaston (EuropeAid) muut hallintomenot

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

5 886 585 6 379 288 6 706 991,18
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21 01 02 12  Kehitys- ja yhteistyöpääosaston (EuropeAid) muut hallintomenot unionin edustustoissa

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

3 763 616 4 277 589 4 316 278,—

21 01 03  Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot sekä kiinteistöt ja niihin liittyvät menot kehityksen ja yhteistyön 
toimintalohkossa

21 01 03 01  Menot tieto- ja viestintätekniikkalaitteista ja -palveluista kehitys- ja yhteistyöpääosastossa (EuropeAid)

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

4 695 695 4 770 054 5 585 347,78

21 01 03 02  Kiinteistöt ja niihin liittyvät kehitys- ja yhteistyöpääosaston (EuropeAid) menot unionin edustustoissa

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

32 938 822 35 424 800 34 456 890,—

21 01 04  Toimintojen ja ohjelmien tukimenot kehityksen ja yhteistyön toimintalohkossa

21 01 04 01  Kehitysyhteistyön rahoitusvälineen (DCI) tukimenot

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

97 496 612 103 818 457 105 993 146,16

Selvitysosa

Entiset alamomentit 19 01 04 01 ja 21 01 04 01

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

— menot teknisestä ja hallinnollisesta avusta, johon ei liity julkishallinnon tehtäviä ja jonka komissio on ulkoistanut erillisin 
palvelusopimuksin komission ja edunsaajien yhteisen edun mukaisesti, 

— menot päätoimipaikassa työskentelevästä ulkopuolisesta henkilöstöstä (sopimussuhteiset toimihenkilöt, kansalliset asian
tuntijat ja  vuokrahenkilöstö), kun kyseisen henkilöstön on tarkoitus ottaa hoitaakseen lakkautettujen teknisen avun toi
mistojen aiemmin hoitamat tehtävät. Päätoimipaikassa työskentelevästä ulkopuolisesta henkilöstöstä aiheutuvat menot on 
rajattu 7 600 714 euroon. Tämä arvio perustuu henkilötyövuotta kohti laskettuihin ohjeellisiin yksikkökustannuksiin, joista 
93 prosenttia koostuu kyseisen henkilöstön palkoista ja 7 prosenttia kyseisen henkilöstön koulutus-, kokous-, työmatka-, 
tietotekniikka- ja televiestintäkustannuksista,
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— menot unionin edustustoissa työskentelevästä ulkopuolisesta henkilöstöstä (sopimussuhteiset toimihenkilöt, paikalliset toi
mihenkilöt ja kansalliset asiantuntijat), kun ohjelmien hallintoa siirretään kolmansissa maissa sijaitseviin unionin edustus
toihin tai kun lakkautettujen teknisen avun toimistojen tehtäviä siirretään takaisin komissioon, sekä ylimääräiset logistiikka-
ja infrastruktuurikustannukset, kuten koulutus-, kokous-, työmatka-, tietotekniikka-, televiestintä- ja vuokrakulut, joita 
aiheutuu suoraan siitä, että unionin edustustossa työskentelee tämän alamomentin määrärahoilla palkattua ulkopuolista 
henkilöstöä, 

— selvityksistä ja asiantuntijakokouksista aiheutuvat menot sekä tiedotus- ja julkaisumenot, jotka liittyvät suoraan ohjelman 
tavoitteen saavuttamiseen.

Määrärahoiksi voidaan ottaa tulot, jotka mahdollisesti saadaan jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden, molemmissa tapauksissa 
niiden valtiolliset elimet, yhteisöt ja luonnolliset henkilöt mukaan luettuina, rahoitusosuuksista, joilla nämä osallistuvat eräiden 
unionin rahoittamien ja komission niiden puolesta hallinnoimien ulkomaanavun hankkeiden tai ohjelmien rahoittamiseen. Täl
laiset tulotaulukon momentille 6 3 3 otetut rahoitusosuudet ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tar
koitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Hallinnollisten tukimenojen budjettikohtaan otettavat määrät määräytyvät 
kustakin ohjelmasta tehdyn rahoitussopimuksen perusteella eivätkä saa keskimäärin ylittää 4:ää prosenttia kuhunkin lukuun ote
tuista ohjelman rahoitusosuuksista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta varainhoitoasetuksen 187 artiklan 7 kohdan soveltamista.

Määräraha kattaa luvun 21 02 tukimenot.

21 01 04 02  Euroopan naapuruuspolitiikan rahoitusvälineen (ENI) tukimenot

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

59 351 299 56 556 454 55 479 627,36

Selvitysosa

Entinen alamomentti 19 01 04 02

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

— menot teknisestä ja hallinnollisesta avusta, johon ei liity julkishallinnon tehtäviä ja jonka komissio on ulkoistanut erillisin 
palvelusopimuksin komission ja edunsaajien yhteisen edun mukaisesti, 

— menot päätoimipaikassa työskentelevästä ulkopuolisesta henkilöstöstä (sopimussuhteiset toimihenkilöt, kansalliset asian
tuntijat ja  vuokrahenkilöstö), kun kyseisen henkilöstön on tarkoitus ottaa hoitaakseen lakkautettujen teknisen avun toi
mistojen aiemmin hoitamat tehtävät. Päätoimipaikassa työskentelevästä ulkopuolisesta henkilöstöstä aiheutuvat menot on 
rajattu 4 846 907 euroon. Tämä arvio perustuu henkilötyövuotta kohti laskettuihin ohjeellisiin yksikkökustannuksiin, joista 
93 prosenttia koostuu kyseisen henkilöstön palkoista ja 7 prosenttia kyseisen henkilöstön koulutus-, kokous-, työmatka-, 
tietotekniikka- ja televiestintäkustannuksista, 

— menot unionin edustustoissa työskentelevästä ulkopuolisesta henkilöstöstä (sopimussuhteiset toimihenkilöt, paikalliset toi
mihenkilöt ja kansalliset asiantuntijat), kun ohjelmien hallintoa siirretään kolmansissa maissa sijaitseviin unionin edustus
toihin tai kun lakkautettujen teknisen avun toimistojen tehtäviä siirretään takaisin komissioon, sekä ylimääräiset logistiikka-
ja infrastruktuurikustannukset, kuten koulutus-, kokous-, työmatka-, tietotekniikka-, televiestintä- ja vuokrakulut, joita 
aiheutuu suoraan siitä, että edustustossa työskentelee tämän alamomentin määrärahoilla palkattua ulkopuolista henkilöstöä, 

— selvityksistä ja asiantuntijakokouksista aiheutuvat menot sekä tiedotus- ja julkaisumenot, jotka liittyvät suoraan ohjelman 
tavoitteen saavuttamiseen.



KOMISSIO
OSASTO 21 — KEHITYS JA YHTEISTYÖ

LUKU 21 01 — KEHITYKSEN JA YHTEISTYÖN TOIMINTALOHKON HALLINTOMENOT (jatkoa)

21 01 04 (jatkoa)

21 01 04 02 (jatkoa)

20.2.2014 FI Euroopan unionin virallinen lehti II/859

Määrärahoiksi voidaan ottaa tulot, jotka mahdollisesti saadaan jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden, molemmissa tapauksissa 
niiden valtiolliset elimet, yhteisöt tai luonnolliset henkilöt mukaan luettuina, rahoitusosuuksista, joilla nämä osallistuvat eräiden 
unionin rahoittamien ja komission niiden puolesta hallinnoimien ulkomaanavun hankkeiden tai ohjelmien rahoittamiseen. Täl
laiset tulotaulukon momentille 6 3 3 otetut rahoitusosuudet ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tar
koitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Hallinnollisten tukimenojen budjettikohtaan otettavat määrät määräytyvät 
kustakin ohjelmasta tehdyn rahoitussopimuksen perusteella eivätkä saa keskimäärin ylittää 4:ää prosenttia kuhunkin lukuun ote
tuista ohjelman rahoitusosuuksista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta varainhoitoasetuksen 187 artiklan 7 kohdan soveltamista.

Määräraha kattaa luvun 21 03 tukimenot.

21 01 04 03  Demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen rahoitusvälineen (EIDHR) tukimenot

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

10 390 810 10 456 000 10 163 199,81

Selvitysosa

Entinen alamomentti 19 01 04 07 (osittain)

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat menot:

— menot teknisestä ja hallinnollisesta avusta, johon ei liity julkishallinnon tehtäviä ja jonka komissio on ulkoistanut erillisin 
palvelusopimuksin komission ja edunsaajien yhteisen edun mukaisesti, 

— menot päätoimipaikassa työskentelevästä ulkopuolisesta henkilöstöstä (sopimussuhteiset toimihenkilöt, kansalliset asian
tuntijat ja  vuokrahenkilöstö), kun kyseisen henkilöstön on tarkoitus ottaa hoitaakseen lakkautettujen teknisen avun toi
mistojen aiemmin hoitamat tehtävät. Päätoimipaikassa työskentelevästä ulkopuolisesta henkilöstöstä aiheutuvat menot on 
rajattu 1 613 273 euroon. Tämä arvio perustuu henkilötyövuotta kohti laskettuihin ohjeellisiin yksikkökustannuksiin, joista 
95 prosenttia koostuu kyseisen henkilöstön palkoista ja 5 prosenttia kyseisen henkilöstön koulutus-, kokous-, työmatka-, 
tietotekniikka- ja televiestintäkustannuksista, 

— menot unionin edustustoissa työskentelevästä ulkopuolisesta henkilöstöstä (sopimussuhteiset toimihenkilöt, paikalliset toi
mihenkilöt ja kansalliset asiantuntijat), kun ohjelmien hallintoa siirretään kolmansissa maissa sijaitseviin unionin edustus
toihin tai kun lakkautettujen teknisen avun toimistojen tehtäviä siirretään takaisin komissioon, sekä ylimääräiset logistiikka-
ja infrastruktuurikustannukset, kuten koulutus-, kokous-, työmatka-, tietotekniikka-, televiestintä- ja vuokrakulut, joita 
aiheutuu suoraan siitä, että edustustossa työskentelee tämän alamomentin määrärahoilla palkattua ulkopuolista henkilöstöä, 

— selvityksistä ja asiantuntijakokouksista aiheutuvat menot sekä tiedotus- ja julkaisumenot, jotka liittyvät suoraan ohjelman 
tavoitteen saavuttamiseen.

Määrärahoiksi voidaan ottaa tulot, jotka mahdollisesti saadaan jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden, molemmissa tapauksissa 
niiden valtiolliset elimet, yhteisöt ja luonnolliset henkilöt mukaan luettuina, rahoitusosuuksista, joilla nämä osallistuvat eräiden 
unionin rahoittamien ja komission niiden puolesta hallinnoimien ulkomaanavun hankkeiden tai ohjelmien rahoittamiseen. Täl
laiset tulotaulukon momentille 6 3 3 otetut rahoitusosuudet ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tar
koitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Hallinnollisten tukimenojen budjettikohtaan otettavat määrät määräytyvät 
kustakin ohjelmasta tehdyn rahoitussopimuksen perusteella eivätkä saa keskimäärin ylittää 4:ää prosenttia kuhunkin lukuun ote
tuista ohjelman rahoitusosuuksista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta varainhoitoasetuksen 187 artiklan 7 kohdan soveltamista.

Määräraha kattaa luvun 21 04 tukimenot.
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21 01 04 04  Vakautusvälineen tukimenot

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

2 087 745 1 965 000 3 274 734,96

Selvitysosa

Entinen alamomentti 19 01 04 03 (osittain)

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

— menot teknisestä ja hallinnollisesta avusta, johon ei liity julkishallinnon tehtäviä ja jonka komissio on ulkoistanut erillisin 
palvelusopimuksin komission ja edunsaajien yhteisen edun mukaisesti, 

— menot unionin edustustoissa työskentelevästä ulkopuolisesta henkilöstöstä (sopimussuhteiset toimihenkilöt, paikalliset toi
mihenkilöt ja kansalliset asiantuntijat), kun ohjelmien hallintoa siirretään kolmansissa maissa sijaitseviin unionin edustus
toihin tai kun lakkautettujen teknisen avun toimistojen tehtäviä siirretään takaisin komissioon, sekä ylimääräiset logistiikka-
ja infrastruktuurikustannukset, kuten koulutus-, kokous-, työmatka-, tietotekniikka-, televiestintä- ja vuokrakulut, joita 
aiheutuu suoraan siitä, että edustustossa työskentelee tämän alamomentin määrärahoilla palkattua ulkopuolista henkilöstöä, 

— selvityksistä ja asiantuntijakokouksista aiheutuvat menot sekä tiedotus- ja julkaisumenot, jotka liittyvät suoraan ohjelman 
tavoitteen saavuttamiseen.

Määrärahoiksi voidaan ottaa tulot, jotka mahdollisesti saadaan jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden, molemmissa tapauksissa 
niiden valtiolliset elimet, yhteisöt ja luonnolliset henkilöt mukaan luettuina, rahoitusosuuksista, joilla nämä osallistuvat eräiden 
unionin rahoittamien ja komission niiden puolesta hallinnoimien ulkomaanavun hankkeiden tai ohjelmien rahoittamiseen. Täl
laiset tulotaulukon momentille 6 3 3 otetut rahoitusosuudet ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tar
koitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Hallinnollisten tukimenojen budjettikohtaan otettavat määrät määräytyvät 
kustakin ohjelmasta tehdyn rahoitussopimuksen perusteella eivätkä saa keskimäärin ylittää 4:ää prosenttia kuhunkin lukuun ote
tuista ohjelman rahoitusosuuksista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta varainhoitoasetuksen 187 artiklan 7 kohdan soveltamista.

Määräraha kattaa luvun 21 05 tukimenot.

21 01 04 05  Ydinturvallisuuteen liittyvän yhteistyövälineen (INSC) tukimenot

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

1 200 000 1 400 000 1 276 743,—

Selvitysosa

Entinen alamomentti 19 01 04 06

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

— menot teknisestä ja hallinnollisesta avusta, johon ei liity julkishallinnon tehtäviä ja jonka komissio on ulkoistanut erillisin 
palvelusopimuksin komission ja edunsaajien yhteisen edun mukaisesti, 

— menot päätoimipaikassa työskentelevästä ulkopuolisesta henkilöstöstä (sopimussuhteiset toimihenkilöt, kansalliset asian
tuntijat ja  vuokrahenkilöstö), kun kyseisen henkilöstön on tarkoitus ottaa hoitaakseen lakkautettujen teknisen avun toi
mistojen aiemmin hoitamat tehtävät. Päätoimipaikassa työskentelevästä ulkopuolisesta henkilöstöstä aiheutuvat menot on 
rajattu 968 300 euroon. Tämä arvio perustuu henkilötyövuotta kohti laskettuihin ohjeellisiin yksikkökustannuksiin, joista 
93 prosenttia koostuu kyseisen henkilöstön palkoista ja 7 prosenttia kyseisen henkilöstön koulutus-, kokous-, työmatka-, 
tietotekniikka- ja televiestintäkustannuksista, 

— selvityksistä ja asiantuntijakokouksista aiheutuvat menot sekä tiedotus- ja julkaisumenot, jotka liittyvät suoraan ohjelman 
tavoitteen saavuttamiseen.
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Määrärahoiksi voidaan ottaa tulot, jotka mahdollisesti saadaan jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden, molemmissa tapauksissa 
niiden valtiolliset elimet, yhteisöt ja luonnolliset henkilöt mukaan luettuina, rahoitusosuuksista, joilla nämä osallistuvat eräiden 
unionin rahoittamien ja komission niiden puolesta hallinnoimien ulkomaanavun hankkeiden tai ohjelmien rahoittamiseen. Täl
laiset tulotaulukon momentille 6 3 3 otetut rahoitusosuudet ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tar
koitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Hallinnollisten tukimenojen budjettikohtaan otettavat määrät määräytyvät 
kustakin ohjelmasta tehdyn rahoitussopimuksen perusteella eivätkä saa keskimäärin ylittää 4:ää prosenttia kuhunkin lukuun ote
tuista ohjelman rahoitusosuuksista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta varainhoitoasetuksen 187 artiklan 7 kohdan soveltamista.

Määräraha kattaa luvun 21 06 tukimenot.

21 01 04 06  Euroopan unionin ja Grönlannin kumppanuuden tukimenot

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

249 000 275 000 227 219,—

Selvitysosa

Entinen alamomentti 21 01 04 20

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

— menot teknisestä ja hallinnollisesta avusta, johon ei liity julkishallinnon tehtäviä ja jonka komissio on ulkoistanut erillisin 
palvelusopimuksin komission ja edunsaajien yhteisen edun mukaisesti, 

— selvityksistä ja asiantuntijakokouksista aiheutuvat menot sekä tiedotus- ja julkaisumenot, jotka liittyvät suoraan ohjelman 
tavoitteen saavuttamiseen.

Määrärahoiksi voidaan ottaa tulot, jotka mahdollisesti saadaan jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden, molemmissa tapauksissa 
niiden valtiolliset elimet, yhteisöt ja luonnolliset henkilöt mukaan luettuina, rahoitusosuuksista, joilla nämä osallistuvat eräiden 
unionin rahoittamien ja komission niiden puolesta hallinnoimien ulkomaanavun hankkeiden tai ohjelmien rahoittamiseen. Täl
laiset tulotaulukon momentille 6 3 3 otetut rahoitusosuudet ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tar
koitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Hallinnollisten tukimenojen budjettikohtaan otettavat määrät määräytyvät 
kustakin ohjelmasta tehdyn rahoitussopimuksen perusteella eivätkä saa keskimäärin ylittää 4:ää prosenttia kuhunkin lukuun ote
tuista ohjelman rahoitusosuuksista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta varainhoitoasetuksen 187 artiklan 7 kohdan soveltamista.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan luvun 21 07 tukimenot.

21 01 04 07  Euroopan kehitysrahaston (EKR) tukimenot

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

p.m. p.m. 79 600 233,67

Selvitysosa

Entinen alamomentti 21 01 04 10

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallinnolliset tukimenot yhdeksännen ja kymmenennen Euroopan kehitysrahaston puit
teissa tehtyjen päätösten mukaisesti.

Euroopan kehitysrahastosta (EKR) aiheutuvat tulot, joilla osallistutaan tukitoimenpiteiden rahoitukseen ja jotka otetaan tulo
taulukkoon momentille  6  3  2, voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuksen 21  artiklan mukaisesti. Määrärahat otetaan 
alamomentille 21 01 04 07.
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Varainhoitoasetuksen 21  artiklan  3  kohdassa tarkoitettujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan
60 000 000 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) ja erityisesti sen 21 artiklan 2 kohta.

21 01 06  Toimeenpanovirastot

21 01 06 01  Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto – Rahoitusosuus liittymistä valmistelevasta tukivälineestä (DCI)

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

2 296 000 1 544 000 1 332 000,—

Selvitysosa

Entinen alamomentti 19 01 04 30 (osittain)

Määräraha on tarkoitettu kattamaan koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston toimintakulut, joita 
aiheutuu entisiin lukuihin 19 06, 19 09 ja 19 10 sisältyvien, virastolle uskottujen ulkosuhteiden toimintaohjelmien (otsake 4) 
hallinnoinnista, sekä tiettyjen Yhteinen Erasmus -ohjelman toimien, joilla edistetään korkea-asteen koulutuksen ja tiettyjen 
lukuun 21 02 sisältyvän toimintaohjelman toimien kansanvälistä ulottuvuutta, toimintakulut.

Toimeenpanoviraston henkilöstötaulukko sisältyy tämän pääluokan liitteeseen ”Henkilöstö”.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 58/2003, annettu 19 päivänä joulukuuta 2002, tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoi
tavien toimeenpanovirastojen asemasta (EYVL L 11, 16.1.2003, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1905/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kehitysyhteistyön rahoi
tusvälineen perustamisesta (EUVL L 378, 27.12.2006, s. 41).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1288/2013, annettu 11  päivänä  joulukuuta 2013, unionin koulutus-, 
nuoriso- ja urheiluohjelman ”Erasmus+” perustamisesta ja päätösten N:o  1719/2006/EY, 1720/2006/EY ja  1298/2008/EY 
kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 50).

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 7 päivänä joulukuuta 2011 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehitysyhteistyön rahoi
tusvälineen perustamisesta (KOM(2011) 840 lopullinen) ja erityisesti sen 1 artiklan 1 kohdan a alakohta ja 2 artiklan 1 kohdan 
a alakohta ja b alakohdan i alakohta.

Komission täytäntöönpanopäätös 2013/776/EU, annettu 18 päivänä joulukuuta 2013, koulutuksen, audiovisuaalialan ja kult
tuurin toimeenpanoviraston perustamisesta ja päätöksen 2009/336/EY kumoamisesta (EUVL L 343, 19.12.2013, s. 46).

Komission päätös C(2013)9189, annettu 18  päivänä  joulukuuta 2013, koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeen
panovirastolle annettavasta valtuutuksesta koulutus-, audiovisuaali- ja kulttuurialalla toteutettaviin unionin ohjelmiin liittyvien 
ja erityisesti unionin yleiseen talousarvioon otettujen määrärahojen ja EKR:n määrärahojen toteuttamista koskevien tehtävien 
hoitamiseksi.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:011:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:378:0041:0041:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0050:0050:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:343:0046:0046:FI:PDF
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21 01 06 02  Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto – Rahoitus Euroopan naapuruuspolitiikan rahoitusvälineestä 
(ENI)

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

3 113 000 3 767 000 2 733 000,—

Selvitysosa

Entinen alamomentti 19 01 04 30 (osittain)

Määräraha on tarkoitettu kattamaan koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston toimintakulut, joita 
aiheutuu entiseen lukuun 19  08 sisältyvien, virastolle uskottujen ulkosuhteiden toimintaohjelmien (otsake 4) hallinnoinnista, 
sekä tiettyjen Yhteinen Erasmus -ohjelman (otsake 4) toimien, joilla edistetään korkea-asteen koulutuksen ja tiettyjen lukuun 
21 03 sisältyvien toimintaohjelmien toimien kansanvälistä ulottuvuutta, toimintakulut.

Toimeenpanoviraston henkilöstötaulukko sisältyy tämän pääluokan liitteeseen ”Henkilöstö”.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 58/2003, annettu 19 päivänä joulukuuta 2002, tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoi
tavien toimeenpanovirastojen asemasta (EYVL L 11, 16.1.2003, s. 1).

Neuvoston asetus (EY)  N:o  1638/2006, annettu 24  päivänä  lokakuuta 2002, eurooppalaista naapuruuden ja kumppanuuden 
välinettä koskevista yleisistä määräyksistä (EUVL L 310, 9.11.2006, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1288/2013, annettu 11  päivänä  joulukuuta 2013, unionin koulutus-, 
nuoriso- ja urheiluohjelman ”Erasmus+” perustamisesta ja päätösten N:o  1719/2006/EY, 1720/2006/EY ja  1298/2008/EY 
kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 50).

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission täytäntöönpanopäätös 2013/776/EU, annettu 18 päivänä joulukuuta 2013, koulutuksen, audiovisuaalialan ja kult
tuurin toimeenpanoviraston perustamisesta ja päätöksen 2009/336/EY kumoamisesta (EUVL L 343, 19.12.2013, s. 46).

Komission päätös C(2013)9189, annettu 18  päivänä  joulukuuta 2013, koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeen
panovirastolle annettavasta valtuutuksesta koulutus-, audiovisuaali- ja kulttuurialalla toteutettaviin unionin ohjelmiin liittyvien 
ja erityisesti unionin yleiseen talousarvioon otettujen määrärahojen ja EKR:n määrärahojen toteuttamista koskevien tehtävien 
hoitamiseksi.

Komission 7 päivänä joulukuuta 2011 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan naapuruus
politiikan rahoitusvälineen perustamisesta (KOM(2011) 839 lopullinen) ja erityisesti sen 18 artiklan 3 kohta.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:011:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:310:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0050:0050:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:343:0046:0046:FI:PDF
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LUKU  21 02  —  KEHITYSYHTEISTYÖN RAHOITUSVÄLINE (DCI)

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012
%

Maksut
2012/2014Maksusitou

mukset Maksut Maksusitou
mukset Maksut Maksusitou-

mukset Maksut

21 02 KEHITYSYHTEISTYÖN RAHOI
TUSVÄLINE (DCI)

21 02 07 Globaalit julkishyödykkeet ja 
haasteet sekä köyhyyden 
vähentäminen, kestävä kehitys 
ja demokratia

21 02 07 03 Ympäristö ja ilmastonmuutos 4 163 093 980 18 607 187 —

21 02 07 04 Kestävä energia 4 82 851 742 9 379 233 —

21 02 07 05 Inhimillinen kehitys 4 163 093 980 18 607 187 —

21 02 07 06 Elintarviketurva ja kestävä maa
talous 4 197 017 527 23 750 638 —

21 02 07 07 Maahanmuutto- ja turvapaikka-
asiat 4 46 318 690 5 294 728 —

Momentti 21 02 07 – Välisumma 652 375 919 75 638 973 —

21 02 08 Kansalaisjärjestöjen ja 
paikallisviranomaisten 
toteuttamien kehitysaloitteiden 
ja kyseisiä toimijoita 
kehittävien aloitteiden 
rahoittaminen

21 02 08 03 Kansalaisyhteiskunta 
kehitysyhteistyössä 4 212 398 533 2 994 291 —

21 02 08 04 Paikallisviranomaiset 
kehitysyhteistyössä 4 36 366 417 184 362 —

Momentti 21 02 08 – Välisumma 248 764 950 3 178 653 —

21 02 09 Lähi-itä 4 51 182 356 3 348 633 —

21 02 10 Keski-Aasia 4 71 570 570 3 535 685 —

21 02 11 Afrikan ja Euroopan unionin 
yhteistä strategiaa tukeva 
panafrikkalainen ohjelma 4 97 577 288 31 380 011 —

21 02 12 Latinalaisen Amerikan 
kehitysmaiden, hallintoalueiden 
ja alueiden kanssa tehtävän 
yhteistyön tukeminen 4 259 304 272 7 079 077 —

21 02 13 Etelä-Afrikan kanssa tehtävän 
yhteistyön tukeminen 4 25 978 230 147 040 —

21 02 14 Aasia 4 537 057 123 16 695 125 —

21 02 15 Afganistan 4 203 496 806 5 565 042 —

21 02 20 Erasmus+-ohjelma – Rahoitus 
kehitysyhteistyön 
rahoitusvälineestä (DCI) 4 93 900 074 3 283 687 —

21 02 30 Sopimus elintarvike- ja 
maatalousjärjestön (FAO) ja 
Yhdistyneiden kansakuntien 
muiden alajärjestöjen kanssa 4 332 000 332 000 326 000 322 225 325 207,— 325 207,— 97,95

21 02 40 Perushyödykesopimukset 4 4 800 000 3 565 916 5 155 000 2 624 253 3 590 407,25 3 590 407,25 100,69
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mukset Maksut
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21 02 51 Kehitysyhteistyön alan toimien 
loppuun saattaminen (vuotta 
2014 edeltävä aika)

21 02 51 01 Yhteistyö kolmansien maiden 
kanssa maahanmuutto- ja turva
paikkakysymyksissä 4 — 18 900 000 58 000 000 31 629 412 58 735 569,22 43 344 537,32 229,34

21 02 51 02 Yhteistyö Latinalaisen Amerikan 
kehitysmaiden kanssa 4 — 226 200 000 371 064 000 293 386 429 370 137 966,81 288 904 816,23 127,72

21 02 51 03 Yhteistyö Aasian kehitysmaiden 
kanssa, Keski-Aasia ja Lähi-itä 
mukaan luettuina 4 — 529 564 664 863 990 519 602 853 787 890 711 982,32 589 195 303,15 111,26

21 02 51 04 Elintarviketurva 4 — 124 800 000 258 629 000 179 991 121 247 980 781,90 217 764 936,86 174,49

21 02 51 05 Valtiosta riippumattomat kehi
tysyhteistyöalan toimijat 4 — 167 700 000 244 400 000 200 450 589 231 901 429,08 224 038 443,73 133,59

21 02 51 06 Ympäristö ja luonnonvarojen 
kestävä hoito, energia mukaan 
luettuna 4 — 97 422 000 217 150 000 122 563 971 209 151 608,61 152 907 681,52 156,95

21 02 51 07 Inhimillinen ja sosiaalinen kehi
tys 4 — 61 308 000 194 045 000 102 952 336 160 729 121,— 155 477 135,19 253,60

21 02 51 08 Alueellinen yhteistyö Afrikan, 
Karibian ja Tyynenmeren valti
oiden kanssa 4 — 245 700 000 328 982 779 309 651 345 472 804 561,— 287 600 551,23 117,05

Momentti 21 02 51 – Välisumma — 1 471 594 664 2 536 261 298 1 843 478 990 2 642 153 019,94 1 959 233 405,23 133,14

21 02 77 Pilottihankkeet ja 
valmistelutoimet

21 02 77 01 Valmistelutoimi – Yhteistyö 
keskitason tuloryhmään 
kuuluvien Latinalaisen 
Amerikan maiden kanssa 4 — 375 000 p.m. 500 000 0,— 340 734,38 90,86

21 02 77 02 Valmistelutoimi – 
Liiketoimintaa ja tiedettä 
koskeva vaihto Intian kanssa 4 — 952 768 p.m. 3 600 000 0,— 1 666 935,80 174,96

21 02 77 03 Valmistelutoimi – 
Liiketoimintaa ja tiedettä 
koskeva vaihto Kiinan kanssa 4 — 815 562 p.m. 3 700 000 0,— 2 922 417,21 358,33

21 02 77 04 Valmistelutoimi – Yhteistyö 
keskitason tuloryhmään 
kuuluvien Aasian maiden kanssa 4 — 515 825 p.m. 550 000 0,— 921 246,67 178,60

21 02 77 05 Valmistelutoimi: Euroopan 
unioni–Aasia – Politiikan ja 
käytännön integrointi 4 — 281 080 p.m. 300 000 0,— 0,— 0,—

21 02 77 06 Pilottihanke – 
Maataloustuotannon 
rahoittaminen 4 — 75 000 p.m. 514 000 0,— 506 576,70 675,44
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21 02 77 07 Valmistelutoimi – Afrikan alu
eellinen kansalaisyhteiskunnan 
organisaatioiden verkosto vii
dennen vuosituhattavoitteen 
edistämiseksi 4 — 375 000 p.m. 500 000 2 000 000,— 0,— 0,—

21 02 77 08 Vesihuoltoa kehitysmaissa kos
keva valmistelutoimi 4 — 1 200 000 p.m. 1 500 000 0,— 1 994 360,— 166,20

21 02 77 09 Pilottihanke – Terveydenhuolto-
ja koulutusalan menojen määrää 
ja laatua koskeva seuranta 4 — — p.m. p.m. 0,— 195 860,15 —

21 02 77 10 Kehitysmaiden hyväksi toteutet
tavaa lääkealan tekniikan siirtoa 
koskeva valmistelutoimi 4 — 375 000 p.m. 1 385 000 0,— 0,— 0,—

21 02 77 11 Köyhyyteen liittyviä, trooppisia 
ja laiminlyötyjä sairauksia käsit
televää tutkimus- ja kehitystyötä 
koskeva valmistelutoimi 4 — 300 000 p.m. 1 270 000 0,— 1 190 665,— 396,89

21 02 77 12 Pilottihanke – Seksuaalisen väki
vallan uhreille annettavan ter
veydenhoidon parantaminen 
Kongon demokraattisessa tasa
vallassa 4 — 358 452 p.m. 400 000 0,— 160 000,— 44,64

21 02 77 13 Valmistelutoimi – Seksuaalisen 
väkivallan uhreille annettavan 
terveydenhoidon parantaminen 
Kongon demokraattisessa tasa
vallassa 4 2 000 000 1 200 000 1 500 000 1 250 000 0,— 0,— 0,—

21 02 77 14 Energiatehokkuutta ja uusiutu
vien energialähteiden käyttöä 
edistävä maailmanlaajuinen 
rahasto (GEEREF) 4 — — p.m. 197 684 0,— 0,— —

21 02 77 15 Pilottihanke – Strateginen 
panostaminen kestävään rau
haan ja demokratiakehitykseen 
Afrikan sarvessa 4 1 250 000 775 000 1 000 000 500 000 —

21 02 77 16 Pilottihanke – Kehitysmaiden 
eläinlääkintäpalvelujen paranta
minen 4 2 000 000 1 000 000 —

21 02 77 17 Pilottihanke – Yritysten sosiaali
nen vastuu ja kehitysmaiden 
tehdastyöntekijöiden mahdolli
suus osallistua vapaaehtoiseen 
perhesuunnitteluun 4 750 000 375 000 —

21 02 77 18 Pilottihanke – Panostaminen 
kestävään rauhaan ja yhteisöjen 
jälleenrakennukseen Caucan 
alueella Kolumbiassa 4 1 500 000 750 000 —

21 02 77 19 Valmistelutoimi – Sahelin alueen 
nomadiyhteisöjen terveystilan
teen parantamiseen tähtäävän 
selviytymiskyvyn vahvistaminen 
kriisin jälkeen 4 3 000 000 1 500 000 —
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21 02 77 20 Valmistelutoimi – Kongon 
demokraattisen tasavallan itä
osassa sijaitsevassa Etelä-Kivun 
maakunnassa olevan Luh
windjan valta-alueen kaivosalu
eilla seksityöntekijöinä toimivien 
lasten ja naisten sosiaalis-
taloudellinen uudelleen yhteis
kuntaan sopeuttaminen 4 2 200 000 1 100 000 —

21 02 77 21 Valmistelutoimi – Yhteisötalo
utta ja sosiaalisten yritysten 
perustamista Itä-Afrikkaan edis
tävien paikallisten kumppa
nuuksien kehittäminen ja 
vahvistaminen 4 1 000 000 500 000 —

Momentti 21 02 77 – Välisumma 13 700 000 12 823 687 2 500 000 16 166 684 2 000 000,— 9 898 795,91 77,19

Luku 21 02 – Yhteensä 2 260 039 588 1 638 168 193 2 544 242 298 1 862 592 152 2 648 068 634,19 1 973 047 815,39 120,44

Selvitysosa

Perustamissopimuksen mukaisesti unionin kehitysyhteistyöpolitiikan ensisijainen tavoite on köyhyyden vähentäminen. Kehi
tyspolitiikkaa koskeva eurooppalainen konsensus muodostaa politiikan yleisen kehyksen ja tarjoaa suuntaviivat ja tavoitteet, joi
hin pyrkien kehitysyhteistyön rahoitusvälinettä koskeva asetus pannaan täytäntöön.

Luvun määrärahat käytetään köyhyyden vähentämiseen, kestävän kehityksen edistämiseen ja ihmisoikeuksien vakiinnuttami
seen ja niiden toteutumisen edistämiseen, vuosituhannen kehitystavoitteissa ja vuoden 2015 jälkeisessä kehitysyhteistyön 
uudessa kansainvälisessä kehyksessä esiin tuodut ihmisoikeudet mukaan luettuina. Tätä varten osa määrärahasta käytetään 
demokratian, oikeusvaltion periaatteen ja hyvän hallintotavan edistämiseen ja lujittamiseen. Tarvittaessa pyritään edistämään 
synergiaa unionin muiden ulkoisten välineiden kanssa pitäen kuitenkin edempänä mainitut perustavoitteet aina mielessä.

Maantieteellisten ohjelmien menojen on vastattava kokonaisuudessaan OECD:n kehitysapukomitean vahvistamia julkisen kehi
tysavun kriteereitä ja temaattisten ohjelmien menoista vähintään 95 prosentin osuuden on vastattava näitä kriteereitä.

Yleisesti vähintään 20 prosenttia määrärahoista olisi käytettävä sosiaalisiin peruspalveluihin.

21 02 07  Globaalit julkishyödykkeet ja haasteet sekä köyhyyden vähentäminen, kestävä kehitys ja demokratia

Selvitysosa

Ohjelma on suunnattu kehitysyhteistyön rahoitusvälineestä annetussa asetuksessa tarkoitetuille köyhimmille ja vähiten kehit
tyneille maille ja niiden huono-osaisimmille väestönosille.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimet, joilla vähennetään köyhyyttä ja edistetään kestävää kehitystä osana globaalien jul
kishyödykkeiden ja haasteiden temaattista ohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on tukea osallistavaa kestävää kehitystä lähestymällä 
tärkeimpiä globaaleja julkishyödykkeitä ja haasteita joustavalla ja monialaisella tavalla. Tärkeimpiä toiminta-aloja ovat ympä
ristö ja ilmastonmuutos, kestävä energia, inhimillinen kehitys (mukaan lukien terveys, koulutus, sukupuolten tasa-arvo, identi
teetti, työllisyys, osaaminen, sosiaalinen suojelu ja osallisuus sekä talouskehityksen osa-alueet, kuten kasvu, työpaikat, kauppa ja 
yksityissektorin panos), elintarvike- ja ravitsemusturva ja kestävä maatalous sekä muuttoliike ja turvapaikka-asiat. Temaattinen 
ohjelma mahdollistaa myös nopean reagoinnin odottamattomiin tapahtumiin ja maailmanlaajuisiin kriiseihin, jotka vaikuttavat 
köyhimpiin väestönosiin. Globaalien julkishyödykkeiden ja haasteiden ohjelma edistää eri alojen synergioita, mikä auttaa vähen
tämään unionin kehitysyhteistyön hajanaisuutta ja lisäämään yhdenmukaisuutta ja täydentävyyttä suhteessa muihin unionin 
ohjelmiin ja välineisiin.
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21 02 07 03  Ympäristö ja ilmastonmuutos

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

163 093 980 18 607 187

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rahoitustuki toimille, jotka liittyvät globaalien julkishyödykkeiden ja haasteiden temaatti
seen ohjelmaan kuuluvaan ympäristön ja ilmastonmuutoksen alaohjelmaan.

Siitä tuetaan erityisesti biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelua, maan ja vesivarojen kestävää hoitoa sekä 
sopeutumista ilmastonmuutokseen liittyviin ilmiöihin, kuten poikkeuksellisten sääilmiöiden yleistymiseen. Huomioon otetaan 
asiaan liittyvät hallinnolliset seikat ja tukea osoitetaan vastaavien yleisten tavoitteiden saavuttamiseen, joihin kuuluvat vuoden 
2015 jälkeisessä kehitysyhteistyön kehyksessä asetetut kestävän kehityksen tavoitteet.

Osa määrärahasta käytetään katastrofien riskien vähentämisen valtavirtaistamiseen, joka perustuu katastrofialttiiden maiden vas
tuullisuuteen ja kansallisiin strategioihin.

Osa määrärahasta on tarkoitus käyttää Confederation of European Senior Expert Services -liiton (CESES) ja sen jäsenyhdistysten 
toteuttamiin toimiin, joihin kuuluu tekninen apu, neuvontapalvelut ja koulutus valituissa julkisen ja yksityisen sektorin yrityk
sissä ja laitoksissa. Tämän aikaansaamiseksi unionin tulojen ja menojen hyväksyjiä kannustetaan hyödyntämään kaikkia uuden 
varainhoitoasetuksen tarjoamia mahdollisuuksia erityisesti ottamalla huomioon CESES-liiton luontaissuorituksien muodossa 
antaman panoksen unionin hankkeisiin.

Tehdessään sopimuksia hankkeiden hallinnoinnista tai toteuttamisesta kansainvälisissä järjestöissä taikka muuttaessaan niitä 
komissio pyrkii kaikin tavoin siihen, että nämä järjestöt sitoutuvat lähettämään kaikki unionin varojen käyttöä koskevat sisäiset 
ja ulkoiset tarkastuksensa Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle ja komission sisäiselle tarkastajalle varainhoidon täyden avoi
muuden varmistamiseksi neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 53–56 artiklan mukaisesti.

Lisämäärärahoiksi voidaan ottaa asianomaisen perussäädöksen mukaiset tulot, jotka mahdollisesti saadaan jäsenvaltioiden ja 
muiden avunantajavaltioiden, kummassakin tapauksessa myös niiden valtiollisten ja vastaavien elinten, tai kansainvälisten jär
jestöjen rahoitusosuuksista, joilla nämä osallistuvat eräiden unionin rahoittamien ja komission niiden puolesta hallinnoimien 
ulkomaanavun hankkeiden tai ohjelmien rahoittamiseen. Tällaiset tulotaulukon momentille 6 3 3 otetut rahoitusosuudet ovat 
varainhoitoasetuksen 21  artiklan  2  kohdan b alakohdassa tarkoitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Hallinnollisten 
tukimenojen budjettikohtaan otettavat määrät määräytyvät kustakin ohjelmasta tehdyn rahoitussopimuksen perusteella eivätkä 
saa keskimäärin ylittää 4:ää prosenttia kuhunkin lukuun otetuista ohjelman rahoitusosuuksista ja niitä voidaan täydentää unio
nin erityisrahastojen rahoitusosuuksin.

Kun apua tarjotaan talousarviotuen muodossa, komissio tukee kumppanimaiden pyrkimyksiä kehittää parlamentaarista valvon
taa ja tilintarkastusvalmiuksia ja lisätä avoimuutta asetuksen (EY) N:o 1905/2006 25 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti. 
Momentin määrärahat ovat riippuvaisia arvioinneista, joista säädetään asetuksen (EY) N:o 1905/2006 33 artiklassa. Nämä arvi
oinnit sisältävät näkökohtia panostuksesta ja tulosketjusta (tuotos, tulos, vaikutus). Arviointien tuloksia käytetään näillä mää
rärahoilla rahoitettavien tulevien toimenpiteiden muotoilussa.

Viiteasiakirjat-säädökset

Euroopan parlamentin neuvottelukanta ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehitysyhteistyön rahoi
tusvälineen perustamisesta (KOM(2011) 840 lopullinen – C7–0493/2011 – 2011/0406(COD)).
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21 02 07 04  Kestävä energia

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

82 851 742 9 379 233

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rahoitustuki toimille, jotka liittyvät globaalien julkishyödykkeiden ja haasteiden temaatti
seen ohjelmaan kuuluvaan kestävän energian alaohjelmaan.

Osa määrärahasta on tarkoitus käyttää Confederation of European Senior Expert Services -liiton (CESES) ja sen jäsenyhdistysten 
toteuttamiin toimiin, joihin kuuluu tekninen apu, neuvontapalvelut ja koulutus valituissa julkisen ja yksityisen sektorin yrityk
sissä ja laitoksissa. Tämän aikaansaamiseksi unionin tulojen ja menojen hyväksyjiä kannustetaan hyödyntämään kaikkia uuden 
varainhoitoasetuksen tarjoamia mahdollisuuksia erityisesti ottamalla huomioon CESES-liiton luontaissuorituksien muodossa 
antaman panoksen unionin hankkeisiin.

Sillä edistetään luotettavien, turvallisten, kohtuuhintaisten, ilmastomyötäisten ja kestävien energiapalvelujen saatavuutta köy
hyyden poistamisen ja osallistavan kasvun ja kehityksen liikkeellepanevana voimana ja korostetaan erityisesti paikallisten ja alu
eellisten uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja varmistetaan saatavuus syrjäseuduilla asuville köyhille ihmisille.

Tehdessään sopimuksia hankkeiden hallinnoinnista tai toteuttamisesta kansainvälisissä järjestöissä taikka muuttaessaan niitä 
komissio pyrkii kaikin tavoin siihen, että nämä järjestöt sitoutuvat lähettämään kaikki unionin varojen käyttöä koskevat sisäiset 
ja ulkoiset tarkastuksensa Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle ja komission sisäiselle tarkastajalle varainhoidon täyden avoi
muuden varmistamiseksi neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 53–56 artiklan mukaisesti.

Lisämäärärahoiksi voidaan ottaa asianomaisen perussäädöksen mukaiset tulot, jotka mahdollisesti saadaan jäsenvaltioiden ja 
muiden avunantajavaltioiden, kummassakin tapauksessa myös niiden valtiollisten ja vastaavien elinten, tai kansainvälisten jär
jestöjen rahoitusosuuksista, joilla nämä osallistuvat eräiden unionin rahoittamien ja komission niiden puolesta hallinnoimien 
ulkomaanavun hankkeiden tai ohjelmien rahoittamiseen. Tällaiset tulotaulukon momentille 6 3 3 otetut rahoitusosuudet ovat 
varainhoitoasetuksen 21  artiklan  2  kohdan b alakohdassa tarkoitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Hallinnollisten 
tukimenojen budjettikohtaan otettavat määrät määräytyvät kustakin ohjelmasta tehdyn rahoitussopimuksen perusteella eivätkä 
saa keskimäärin ylittää 4:ää prosenttia kuhunkin lukuun otetuista ohjelman rahoitusosuuksista ja niitä voidaan täydentää unio
nin erityisrahastojen rahoitusosuuksin.

Kun apua tarjotaan talousarviotuen muodossa, komissio tukee kumppanimaiden pyrkimyksiä kehittää parlamentaarista valvon
taa ja tilintarkastusvalmiuksia ja lisätä avoimuutta asetuksen (EY) N:o 1905/2006 25 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti. 
Alamomentin määrärahat ovat riippuvaisia arvioinneista, joista säädetään asetuksen (EY) N:o 1905/2006 33 artiklassa. Nämä 
arvioinnit sisältävät näkökohtia panostuksesta ja tulosketjusta (tuotos, tulos, vaikutus). Arviointien tuloksia käytetään näillä mää
rärahoilla rahoitettavien tulevien toimenpiteiden muotoilussa.

Viiteasiakirjat-säädökset

Euroopan parlamentin neuvottelukanta ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehitysyhteistyön rahoi
tusvälineen perustamisesta (KOM(2011) 840 lopullinen – C7–0493/2011 – 2011/0406(COD)).
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21 02 07 05  Inhimillinen kehitys

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

163 093 980 18 607 187

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rahoitustuki kehitysmaissa toteutettaville toimille, jotka liittyvät globaalien julkishyödyk
keiden ja haasteiden temaattiseen ohjelmaan kuuluvaan inhimillisen kehityksen alateemaan, joka kattaa terveyden, koulutuk
sen, sukupuolten tasa-arvon sekä muita inhimillisen kehityksen näkökohtia. Ensisijaisesti olisi tuettava kyseisten maiden 
köyhimpiä väestönosia.

Osa määrärahasta on tarkoitus käyttää Confederation of European Senior Expert Services -liiton (CESES) ja sen jäsenyhdistysten 
toteuttamiin toimiin, joihin kuuluu tekninen apu, neuvontapalvelut ja koulutus valituissa julkisen ja yksityisen sektorin yrityk
sissä ja laitoksissa. Tämän aikaansaamiseksi unionin tulojen ja menojen hyväksyjiä kannustetaan hyödyntämään kaikkia uuden 
varainhoitoasetuksen tarjoamia mahdollisuuksia erityisesti ottamalla huomioon CESES-liiton luontaissuorituksien muodossa 
antaman panoksen unionin hankkeisiin.

Terveysalalla on tuettava laadukkaiden keskeisten terveydenhuoltopalvelujen yleistä saatavuutta. Painopisteiksi olisi asetettava 
lasten ja äitien terveys, seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet, perhesuunnittelupalvelujen saatavuus, HI-virukselta/aidsilta, 
tuberkuloosilta, malarialta ja muilta köyhyyteen liittyviltä sairauksilta suojautuminen vähälle huomiolle jääneet sairaudet mukaan 
luettuina sekä väkivallan uhreille tarjottava psykologinen tuki.

Tukea osoitetaan koulutuksen yhdenvertaiseen saatavuuteen ja laatuun, maahanmuuttajat, naiset ja tytöt mukaan luettuina, ja 
erityistä huomiota kiinnitetään maihin, jotka ovat kauimpana maailmanlaajuisista tavoitteista.

Sukupuolten tasa-arvoa edistetään tukemalla ohjelmia, joilla parannetaan naisten ja tyttöjen taloudellisia ja yhteiskunnallisia vai
kutusmahdollisuuksia. Lisäksi painopisteitä ovat seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvan väkivallan ehkäisy ja sen uhrien tuke
minen. Tavoitteisiin kuuluu myös sukupuolipainotteisten sukupuolen valitsemiskäytäntöjen estäminen.

Määräraha voidaan käyttää myös toimiin, joilla tuetaan lapsia ja nuoria, syrjintäkieltoa, työllisyyttä, osaamista, sosiaalista suo
jelua ja sosiaalista osallisuutta, kasvua, työllistymistä ja yksityisen sektorin osallistumista sekä kulttuuria.

Lisämäärärahoiksi voidaan ottaa asianomaisen perussäädöksen mukaiset tulot, jotka mahdollisesti saadaan jäsenvaltioiden ja 
muiden avunantajavaltioiden, kummassakin tapauksessa myös niiden valtiollisten ja vastaavien elinten, tai kansainvälisten jär
jestöjen rahoitusosuuksista, joilla nämä osallistuvat eräiden unionin rahoittamien ja komission niiden puolesta hallinnoimien 
ulkomaanavun hankkeiden tai ohjelmien rahoittamiseen. Tällaiset tulotaulukon momentille 6 3 3 otetut rahoitusosuudet ovat 
varainhoitoasetuksen 21  artiklan  2  kohdan b alakohdassa tarkoitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Hallinnollisten 
tukimenojen budjettikohtaan otettavat määrät määräytyvät kustakin ohjelmasta tehdyn rahoitussopimuksen perusteella eivätkä 
saa keskimäärin ylittää 4:ää prosenttia kuhunkin lukuun otetuista ohjelman rahoitusosuuksista ja niitä voidaan täydentää unio
nin erityisrahastojen rahoitusosuuksin.

Kun apua annetaan talousarviotuen muodossa, komissio tukee kumppanimaiden pyrkimyksiä kehittää parlamentaarista val
vontaa ja tilintarkastusvalmiuksia ja lisätä avoimuutta.

Viiteasiakirjat-säädökset

Euroopan parlamentin neuvottelukanta ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehitysyhteistyön rahoi
tusvälineen perustamisesta (KOM(2011) 840 lopullinen – C7–0493/2011 – 2011/0406(COD)).
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21 02 07 06  Elintarviketurva ja kestävä maatalous

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

197 017 527 23 750 638

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rahoitustuki toimille, jotka liittyvät globaalien julkishyödykkeiden ja haasteiden temaatti
seen ohjelmaan kuuluvaan elintarviketurvan ja kestävän maatalouden alateemaan.

Sillä vahvistetaan kehitysmaiden valmiuksia noudattaa elintarviketurvan neljää pilaria, jotka ovat elintarvikkeiden tuotanto, elin
tarvikkeiden saatavuus (myös maan saatavuus, elintarvikkeiden kuljetusmahdollisuudet ylijäämäalueilta alijäämäalueille, mark
kinoille pääsy, kotimaiset elintarvikevarastot ja  turvaverkot), elintarvikkeiden käyttö (sosiaaliset seikat huomioon ottavat 
ravitsemukselliset toimet) ja vakaus. Ensisijaisesti tuetaan pienviljelyä ja pientilallisten karjankasvatusta, elintarvikkeiden jalos
tusta lisäarvon tuottamiseksi, hallintoa, alueellista yhdentymistä ja avustusmekanismeja heikossa asemassa olevia väestönosia 
varten.

Viiteasiakirjat-säädökset

Euroopan parlamentin neuvottelukanta ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehitysyhteistyön rahoi
tusvälineen perustamisesta (KOM(2011) 840 lopullinen – C7–0493/2011 – 2011/0406(COD)).

21 02 07 07  Maahanmuutto- ja turvapaikka-asiat

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

46 318 690 5 294 728

Selvitysosa

Määrärahasta vahvistetaan kehitysmaiden viranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjen valmiuksia puuttua maahanmuu
ton ongelmiin ottaen huomioon ihmisoikeudet ja kiinnittäen erityistä huomiota haavoittuvassa asemassa oleviin siirtolaisiin ja 
alkuperäpaikkoihin jääneisiin henkilöihin sekä maahanmuuton sosiaalisiin ja taloudellisiin seurauksiin. Kohdasta katetaan työ
peräisen sekä ilmastonmuutokseen ja konflikteihin liittyvän muuttoliikkeen hyvä hallinnointi.

Osa määrärahasta on tarkoitus käyttää Confederation of European Senior Expert Services -liiton (CESES) ja sen jäsenyhdistysten 
toteuttamiin toimiin, joihin kuuluu tekninen apu, neuvontapalvelut ja koulutus valituissa julkisen ja yksityisen sektorin yrityk
sissä ja laitoksissa. Tämän aikaansaamiseksi unionin tulojen ja menojen hyväksyjiä kannustetaan hyödyntämään kaikkia uuden 
varainhoitoasetuksen tarjoamia mahdollisuuksia erityisesti ottamalla huomioon CESES-liiton luontaissuorituksien muodossa 
antaman panoksen unionin hankkeisiin.

Lisämäärärahoiksi voidaan ottaa asianomaisen perussäädöksen mukaiset tulot, jotka mahdollisesti saadaan jäsenvaltioiden ja 
muiden avunantajavaltioiden, kummassakin tapauksessa myös niiden valtiollisten ja vastaavien elinten, tai kansainvälisten jär
jestöjen rahoitusosuuksista, joilla nämä osallistuvat eräiden unionin rahoittamien ja komission niiden puolesta hallinnoimien 
ulkomaanavun hankkeiden tai ohjelmien rahoittamiseen. Tällaiset tulotaulukon momentille 6 3 3 otetut rahoitusosuudet ovat 
varainhoitoasetuksen 21  artiklan  2  kohdan b alakohdassa tarkoitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Hallinnollisten 
tukimenojen budjettikohtaan otettavat määrät määräytyvät kustakin ohjelmasta tehdyn rahoitussopimuksen perusteella eivätkä 
saa keskimäärin ylittää 4:ää prosenttia kuhunkin lukuun otetuista ohjelman rahoitusosuuksista ja niitä voidaan täydentää unio
nin erityisrahastojen rahoitusosuuksin.
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Viiteasiakirjat-säädökset

Euroopan parlamentin neuvottelukanta ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehitysyhteistyön rahoi
tusvälineen perustamisesta (KOM(2011) 840 lopullinen – C7–0493/2011 – 2011/0406(COD)).

21 02 08  Kansalaisjärjestöjen ja paikallisviranomaisten toteuttamien kehitysaloitteiden ja kyseisiä toimijoita kehittävien aloitteiden 
rahoittaminen

Selvitysosa

Momentin alamomenteilla olevat määrärahat on tarkoitettu tukemaan unionin ja kumppanimaiden kansalaisjärjestöjen ja pai
kallisviranomaisten kehitysmaissa toteuttamia tai niitä koskevia kehitysaloitteita, vahvistamaan niiden toimintapoliittisia val
miuksia ja varmistamaan vastuuvelvollisuuden ja avoimuuden.

Erityistä huomiota kiinnitetään kansalaisyhteiskunnan ja paikallisviranomaisten tukemiseen sekä vuoropuhelun edistämiseen ja 
kansalaisten osallistumista, sovintoa ja institutionaalisten rakenteiden kehittämistä edistävän toimintaympäristön mahdollista
miseen, myös paikallis- ja aluetasolla.

21 02 08 03  Kansalaisyhteiskunta kehitysyhteistyössä

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

212 398 533 2 994 291

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu tukemaan unionin ja kumppanimaiden paikallisviranomaisten kehitysmaissa toteuttamia kehitysaloit
teita sekä vahvistamaan niiden toimintapoliittisia valmiuksia. Tavoitteena on

— edistää osallistavaa ja vaikutusmahdollisuuksia tarjoavaa yhteiskuntaa, jotta voitaisiin i) asettaa etusijalle väestönosat, jotka 
ovat yleisten palvelujen ja resurssien ulottumattomissa ja syrjässä politiikanteosta, ii) vahvistaa paikallis- ja alueviranomais
ten valmiuksia kumppanimaissa, jotta voitaisiin helpottaa niiden osallistumista kestävän kehityksen strategioiden laadin
taan ja toteutukseen, ja iii) helpottaa kansallisten, paikallisten ja alueellisten viranomaisten vuorovaikutusta eri yhteyksissä 
ja tukea paikallisviranomaisten roolin kasvattamista hajauttamisprosessissa, 

— parantaa kehityskysymysten tuntemusta Euroopassa ja saada unionin ja liittyvien maiden kansalaiset tukemaan aktiivisesti 
köyhyyden vähentämisen ja kestävän kehityksen strategioita kumppanimaissa ja tasa-arvoisempia suhteita teollisuus- ja 
kehitysmaiden välillä, mukaan lukien tietoisuuden lisääminen pohjoisen ja etelän välisistä kauppasuhteista ja unionin kulut
tajien ostopäätöksistä sekä niiden vaikutuksesta kestävään kehitykseen ja köyhyyden vähentämiseen, sekä vahvistaa 
paikallis- ja alueviranomaisten roolia näissä yhteyksissä, 

— tehostaa yhteistyötä, saada synergiaetuja ja varmistaa rakenteellinen vuoropuhelu, jota paikallis- ja alueviranomaisten 
yhteenliittymät käyvät omien organisaatioidensa puitteissa sekä kansalaisyhteiskunnan ja unionin toimielinten kanssa.

Näitä aloitteita voivat olla

— tuki toimille, joiden avulla kaikkien tasojen poliittiset päättäjät saavat tietoa siitä, miten voidaan parhaiten tukea kehitys
maiden heikossa asemassa olevia tuottajia ja työntekijöitä, 

— yhteenliittymien ja osuuskuntien kehittäminen ja lujittaminen kehitysmaissa, jotta ne voivat parantaa institutionaalisia ja 
tuotannollisia toimintaedellytyksiä kehittääkseen lisäarvoa tuovia tuotteita ja laajentaakseen toimintaansa.
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Osa määrärahasta on tarkoitus käyttää Confederation of European Senior Expert Services -liiton (CESES) ja sen jäsenyhdistysten 
toteuttamiin toimiin, joihin kuuluu tekninen apu, neuvontapalvelut ja koulutus valituissa julkisen ja yksityisen sektorin yrityk
sissä ja laitoksissa. Tämän aikaansaamiseksi unionin tulojen ja menojen hyväksyjiä kannustetaan hyödyntämään kaikkia uuden 
varainhoitoasetuksen tarjoamia mahdollisuuksia erityisesti ottamalla huomioon CESES-liiton luontaissuorituksien muodossa 
antaman panoksen unionin hankkeisiin.

Määrärahoiksi voidaan ottaa tulot, jotka mahdollisesti saadaan jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden, molemmissa tapauksissa 
niiden valtiolliset elimet, yhteisöt ja luonnolliset henkilöt mukaan luettuina, rahoitusosuuksista, joilla nämä osallistuvat eräiden 
unionin rahoittamien ja komission niiden puolesta hallinnoimien ulkomaanavun hankkeiden tai ohjelmien rahoittamiseen. Täl
laiset tulotaulukon momentille 6 3 3 otetut rahoitusosuudet ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tar
koitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Hallinnollisten tukimenojen budjettikohtaan otettavat määrät määräytyvät 
kustakin ohjelmasta tehdyn rahoitussopimuksen perusteella eivätkä saa keskimäärin ylittää 4:ää prosenttia kuhunkin lukuun ote
tuista ohjelman rahoitusosuuksista ja niitä voidaan täydentää unionin erityisrahastojen rahoitusosuuksin, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta varainhoitoasetuksen 187 artiklan 7 kohdan soveltamista.

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 7 päivänä joulukuuta 2011 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehitysyhteistyön rahoi
tusvälineen perustamisesta (KOM(2011) 840 lopullinen) ja erityisesti sen 1 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 2 artiklan 1 kohdan 
b alakohdan ii alakohta.

Euroopan parlamentin neuvottelukanta ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehitysyhteistyön rahoi
tusvälineen perustamisesta (KOM(2011) 840 lopullinen – C7–0493/2011 – 2011/0406(COD)).

21 02 08 04  Paikallisviranomaiset kehitysyhteistyössä

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

36 366 417 184 362

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu tukemaan unionin ja kumppanimaiden paikallisviranomaisten kehitysmaissa toteuttamia kehitysaloit
teita sekä vahvistamaan niiden toimintapoliittisia valmiuksia. Tavoitteena on

— edistää osallistavaa ja vaikutusmahdollisuuksia tarjoavaa yhteiskuntaa, jotta voitaisiin i) asettaa etusijalle väestönosat, jotka 
ovat yleisten palvelujen ja resurssien ulottumattomissa ja syrjässä politiikanteosta, ii) vahvistaa paikallis- ja alueviranomais
ten valmiuksia kumppanimaissa, jotta voitaisiin helpottaa niiden osallistumista kestävän kehityksen strategioiden laadin
taan ja toteutukseen, ja iii) helpottaa kansallisten, paikallisten ja alueellisten viranomaisten vuorovaikutusta eri yhteyksissä 
ja tukea paikallisviranomaisten roolin kasvattamista hallinnon hajauttamisprosessissa, 

— parantaa kehityskysymysten tuntemusta Euroopassa ja saada unionin ja liittyvien maiden kansalaiset tukemaan aktiivisesti 
köyhyyden vähentämisen ja kestävän kehityksen strategioita kumppanimaissa ja tasa-arvoisempia suhteita teollisuus- ja 
kehitysmaiden välillä, mukaan lukien tietoisuuden lisääminen pohjoisen ja etelän välisistä kauppasuhteista ja unionin kulut
tajien ostopäätöksistä sekä niiden vaikutuksesta kestävään kehitykseen ja köyhyyden vähentämiseen, sekä vahvistaa 
paikallis- ja alueviranomaisten roolia näissä yhteyksissä, 

— tehostaa yhteistyötä, saada synergiaetuja ja varmistaa rakenteellinen vuoropuhelu, jota paikallis- ja alueviranomaisten 
yhteenliittymät käyvät omien organisaatioidensa puitteissa sekä kansalaisyhteiskunnan ja unionin toimielinten kanssa.
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Näitä aloitteita voivat olla

— tuki toimille, joiden avulla kaikkien tasojen poliittiset päättäjät saavat tietoa siitä, miten voidaan parhaiten tukea kehitys
maiden heikossa asemassa olevia tuottajia ja työntekijöitä, 

— yhteenliittymien ja osuuskuntien kehittäminen ja lujittaminen kehitysmaissa, jotta ne voivat parantaa institutionaalisia ja 
tuotannollisia toimintaedellytyksiä kehittääkseen lisäarvoa tuovia tuotteita ja laajentaakseen toimintaansa.

Osa määrärahasta on tarkoitus käyttää Confederation of European Senior Expert Services -liiton (CESES) ja sen jäsenyhdistysten 
toteuttamiin toimiin, joihin kuuluu tekninen apu, neuvontapalvelut ja koulutus valituissa julkisen ja yksityisen sektorin yrityk
sissä ja laitoksissa. Tämän aikaansaamiseksi unionin tulojen ja menojen hyväksyjiä kannustetaan hyödyntämään kaikkia uuden 
varainhoitoasetuksen tarjoamia mahdollisuuksia erityisesti ottamalla huomioon CESES-liiton luontaissuorituksien muodossa 
antaman panoksen unionin hankkeisiin.

Määrärahoiksi voidaan ottaa tulot, jotka mahdollisesti saadaan jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden, molemmissa tapauksissa 
niiden valtiolliset elimet, yhteisöt ja luonnolliset henkilöt mukaan luettuina, rahoitusosuuksista, joilla nämä osallistuvat eräiden 
unionin rahoittamien ja komission niiden puolesta hallinnoimien ulkomaanavun hankkeiden tai ohjelmien rahoittamiseen. Täl
laiset tulotaulukon momentille 6 3 3 otetut rahoitusosuudet ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tar
koitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Hallinnollisten tukimenojen budjettikohtaan otettavat määrät määräytyvät 
kustakin ohjelmasta tehdyn rahoitussopimuksen perusteella eivätkä saa keskimäärin ylittää 4:ää prosenttia kuhunkin lukuun ote
tuista ohjelman rahoitusosuuksista ja niitä voidaan täydentää unionin erityisrahastojen rahoitusosuuksin, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta varainhoitoasetuksen 187 artiklan 7 kohdan soveltamista.

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 7 päivänä joulukuuta 2011 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehitysyhteistyön rahoi
tusvälineen perustamisesta (KOM(2011) 840 lopullinen) ja erityisesti sen 1 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 2 artiklan 1 kohdan 
a alakohta ja b alakohdan i alakohta.

Euroopan parlamentin neuvottelukanta ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehitysyhteistyön rahoi
tusvälineen perustamisesta (KOM(2011) 840 lopullinen – C7–0493/2011 – 2011/0406(COD)).

21 02 09  Lähi-itä

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

51 182 356 3 348 633

Selvitysosa

Talouden rakenteeseen, toimielinten kehitykseen, ihmisoikeustilanteen parantamiseen, uskonnonvapaus mukaan luettuna, ja 
kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen vaikuttavien toimien on oltava ensisijaisia, mukaan lukien toimet, jotka koskevat demo
kratiakehitystä, peruskoulutuksen ja täydentävän koulutuksen tarjoamista pojille, tytöille ja naisille sekä vammaisille lapsille, 
ympäristöä, luonnonvarojen kestävää käyttöä, trooppiset metsät mukaan luettuina, alueellista yhteistyötä, katastrofien ehkäise
mistä ja riskien vähentämistä, ilmastonmuutokseen liittyvät riskit mukaan luettuina, koskevat toimet, sekä jälleenrakennustoi
met ja kestäviä energiamuotoja, ilmastonmuutoksen torjuntaa ja tieto- ja viestintäteknologiaa edistävät toimet.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan myös toimet, joilla edistetään konfliktien ehkäisyä ja ratkaisua sekä sovinnon rakentamista.

Momentille sisältyy myös tuki kansalaisyhteiskunnan kehittämiseen ja erityisesti tuki valtiosta riippumattomille järjestöille, jotka 
edistävät ja puolustavat huono-osaisten ryhmien, kuten naisten, lasten, etnisten vähemmistöjen ja vammaisten, oikeuksia.
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Määrärahalla voidaan tukea toimia, jotka liittyvät seuraaviin:

— demokratia, ihmisoikeudet ja oikeusvaltio, 

— sukupuolten tasa-arvo ja naisten ja tyttöjen vaikutusvallan lisääminen, 

— julkisen sektorin hallinto, 

— veropolitiikka ja -hallinto, 

— korruptio ja avoimuus, 

— kansalaisyhteiskunta ja paikallisviranomaiset, 

— kehityksen ja turvallisuuden välinen yhteys, 

— tuki pienluottojärjestelmille, 

— valmiuksien lisäämistä koskevat toimet, joilla kehitysmaiden maataloustuottajia autetaan täyttämään unionin markkinoille 
pääsyn edellytykseksi asetetut eläinten ja kasvien terveyteen liittyvät unionin normit, 

— tuki pakolaisille ja asuinseuduiltaan siirtymään joutuneille, 

— taitotiedon siirron edistäminen ja molempien osapuolten liike-elämän toimijoiden välisten yhteyksien ja yhteistyön 
edistäminen, 

— sosiaalisen kehityksen, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja oikeudenmukaisen tulonjaon edistäminen.

Osa määrärahasta on tarkoitus käyttää Confederation of European Senior Expert Services -liiton (CESES) ja sen jäsenyhdistysten 
toteuttamiin toimiin, joihin kuuluu tekninen apu, neuvontapalvelut ja koulutus valituissa julkisen ja yksityisen sektorin yrityk
sissä ja laitoksissa. Tämän aikaansaamiseksi unionin tulojen ja menojen hyväksyjiä kannustetaan hyödyntämään kaikkia uuden 
varainhoitoasetuksen tarjoamia mahdollisuuksia erityisesti ottamalla huomioon CESES-liiton luontaissuorituksien muodossa 
antaman panoksen unionin hankkeisiin.

Määrärahoiksi voidaan ottaa tulot, jotka mahdollisesti saadaan jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden, molemmissa tapauksissa 
niiden valtiolliset elimet, yhteisöt ja luonnolliset henkilöt mukaan luettuina, rahoitusosuuksista, joilla nämä osallistuvat eräiden 
unionin rahoittamien ja komission niiden puolesta hallinnoimien ulkomaanavun hankkeiden tai ohjelmien rahoittamiseen. Täl
laiset tulotaulukon momentille 6 3 3 otetut rahoitusosuudet ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tar
koitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Hallinnollisten tukimenojen budjettikohtaan otettavat määrät määräytyvät 
kustakin ohjelmasta tehdyn rahoitussopimuksen perusteella eivätkä saa keskimäärin ylittää 4:ää prosenttia kuhunkin lukuun ote
tuista ohjelman rahoitusosuuksista ja niitä voidaan täydentää unionin erityisrahastojen rahoitusosuuksin, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta varainhoitoasetuksen 187 artiklan 7 kohdan soveltamista.

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 7 päivänä joulukuuta 2011 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehitysyhteistyön rahoi
tusvälineen perustamisesta (KOM(2011) 840 lopullinen) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohta.

Euroopan parlamentin neuvottelukanta ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehitysyhteistyön rahoi
tusvälineen perustamisesta (KOM(2011) 840 lopullinen – C7–0493/2011 – 2011/0406(COD)).
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21 02 10  Keski-Aasia

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

71 570 570 3 535 685

Selvitysosa

Tämän määrärahan yleinen tavoite on auttaa luomaan edellytykset kestävälle ja osallistavalle taloudelliselle ja sosiaaliselle kehi
tykselle, sosiaaliselle yhteenkuuluvuudelle, demokratiakehitykselle ja ihmisten elinolojen parantamiselle. Erityistä huomiota kiin
nitetään elintarviketurvan tukemiseen ja kestävään maatalouteen, vesihuoltoon ja sanitaatioon, terveys- ja koulutuspalvelujen 
tarjoamiseen ja kestävän energiavarmuuden saatavuuteen. Tuki kohdistetaan sitä eniten tarvitseviin. Katastrofivalmius ja ilmas
tonmuutokseen sopeutuminen ovat tärkeällä sijalla.

Huomiota kiinnitetään siihen, miten voidaan kannustaa työllisyysmahdollisuuksien kehittämistä ja edistää asianmukaisia työ
oloja. Tukea voidaan myöntää pk-yritysten kehittämiseen kiinnittäen erityistä huomiota talouden monipuolistamisen edistämi
seen ja yhteiskunnalliseen kehitykseen.

Tukea myönnetään ensisijaisesti järkeviin hallinnollisiin uudistuksiin ja todellisen demokratiakehityksen edistämiseen. Myös raja
valvontaohjelmissa ja huumausaineiden torjuntaohjelmissa rahoituksen edellytyksenä on näkyvien tuloksien saavuttaminen.

Määrärahoiksi voidaan ottaa tulot, jotka mahdollisesti saadaan jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden, molemmissa tapauksissa 
niiden valtiolliset elimet, yhteisöt ja luonnolliset henkilöt mukaan luettuina, rahoitusosuuksista, joilla nämä osallistuvat eräiden 
unionin rahoittamien ja komission niiden puolesta hallinnoimien ulkomaanavun hankkeiden tai ohjelmien rahoittamiseen. Täl
laiset tulotaulukon momentille 6 3 3 otetut rahoitusosuudet ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tar
koitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Hallinnollisten tukimenojen budjettikohtaan otettavat määrät määräytyvät 
kustakin ohjelmasta tehdyn rahoitussopimuksen perusteella eivätkä saa keskimäärin ylittää 4:ää prosenttia kuhunkin lukuun ote
tuista ohjelman rahoitusosuuksista ja niitä voidaan täydentää unionin erityisrahastojen rahoitusosuuksin, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta varainhoitoasetuksen 187 artiklan 7 kohdan soveltamista.

Osa määrärahasta on tarkoitus käyttää Confederation of European Senior Expert Services -liiton (CESES) ja sen jäsenyhdistysten 
toteuttamiin toimiin, joihin kuuluu tekninen apu, neuvontapalvelut ja koulutus valituissa julkisen ja yksityisen sektorin yrityk
sissä ja laitoksissa. Tämän aikaansaamiseksi unionin tulojen ja menojen hyväksyjiä kannustetaan hyödyntämään kaikkia uuden 
varainhoitoasetuksen tarjoamia mahdollisuuksia erityisesti ottamalla huomioon CESES-liiton luontaissuorituksien muodossa 
antaman panoksen unionin hankkeisiin.

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 7 päivänä joulukuuta 2011 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehitysyhteistyön rahoi
tusvälineen perustamisesta (KOM(2011) 840 lopullinen).

21 02 11  Afrikan ja Euroopan unionin yhteistä strategiaa tukeva panafrikkalainen ohjelma

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

97 577 288 31 380 011

Selvitysosa

Momentilta on tarkoitus kattaa toimet, joita toteutetaan köyhyyden vähentämisen ja pitkällä aikavälillä sen poistamisen, talou
den, yhteiskunnan ja ympäristön kestävän kehittämisen, demokratian, oikeusvaltion ja hyvän hallinnon edistämisen ja ihmis
oikeuksien kunnioittamisen aloilla osana panafrikkalaista ohjelmaa, joka perustetaan Afrikan ja EU:n yhteisen strategian 
täytäntöönpanemiseksi.
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Panafrikkalaista ohjelmaa on tarkoitus käyttää erityisesti räätälöidyn tuen antamiseen alueiden rajat ylittäville, koko mannerta 
koskeville ja sitä laajemmille kehitysyhteistyötoimille sekä yhteisen strategian mukaisille aloitteille maailmanlaajuisilla fooru
meilla. Panafrikkalaisen ohjelman puitteissa tehdään tiivistä yhteistyötä/-toimintaa muiden välineiden, erityisesti Euroopan naa
puruuspolitiikan rahoitusvälineen (ENI), Euroopan kehitysrahaston (EKR) ja DCI:n temaattisten ohjelmien, kanssa, ja siinä 
keskitytään yhteisen strategian ja sen toimintasuunnitelmien puitteissa sovittuihin erityisaloitteisiin, joille ei voida osoittaa vaih
toehtoista rahoitusta. Näin varmistetaan tarvittava yhdenmukaisuus ja synergia ja vältetään päällekkäisyydet.

Väline olisi kohdennettava selkeästi kehitysyhteistyötoimiin eikä siihen saisi sisällyttää toimia, jotka voidaan kattaa muista väli
neistä, kuten vakautusvälineestä. Välineen tavoite olisi määriteltävä selkeämmin, jotta vältettäisiin päällekkäisyydet sekä se, että 
kehitysyhteistyön rahoitusvälineen määrärahoja käytetään muihin kuin kehitysyhteistyöhön liittyviin toimiin.

Lisämäärärahoiksi voidaan ottaa tulot, jotka mahdollisesti saadaan jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden, molemmissa tapauk
sissa niiden valtiolliset elimet, yhteisöt ja luonnolliset henkilöt mukaan luettuina, rahoitusosuuksista, joilla nämä osallistuvat eräi
den unionin rahoittamien ja komission niiden puolesta hallinnoimien ulkomaanavun hankkeiden tai ohjelmien rahoittamiseen. 
Tällaiset tulotaulukon momentille 6 3 3 otetut rahoitusosuudet ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Hallinnollisten tukimenojen budjettikohtaan otettavat määrät määräytyvät 
kustakin ohjelmasta tehdyn rahoitussopimuksen perusteella eivätkä saa keskimäärin ylittää 4:ää prosenttia kuhunkin lukuun ote
tuista ohjelman rahoitusosuuksista ja niitä voidaan täydentää unionin erityisrahastojen rahoitusosuuksin, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta varainhoitoasetuksen 187 artiklan 7 kohdan soveltamista. Osa määrärahasta on tarkoitus käyttää Confederation 
of European Senior Expert Services -liiton (CESES) ja sen jäsenyhdistysten toteuttamiin toimiin, joihin kuuluu tekninen apu, neu
vontapalvelut ja koulutus valituissa julkisen ja yksityisen sektorin yrityksissä ja laitoksissa. Tämän aikaansaamiseksi unionin tulo
jen ja menojen hyväksyjiä kannustetaan hyödyntämään kaikkia uuden varainhoitoasetuksen tarjoamia mahdollisuuksia erityisesti 
ottamalla huomioon CESES-liiton luontaissuorituksien muodossa antaman panoksen unionin hankkeisiin.

Pieni osa määrärahasta on tarkoitettu kattamaan osallistuvan laidunmaiden hoidon välineen käyttöönotto kolmella eri 
laidunmaa-alueella Keniassa, Ugandassa ja Tansaniassa.

Laiduntamiseen perustuva eläintuotanto edellyttää liikkuvuutta, laitumille pääsyä ja vettä, jotta selviydytään resurssien vuoden
aikaisvaihtelusta ja ajoittaisesta kuivuudesta. Laidunmaiden elinkeinoja ja niiden tuottavuutta kuitenkin heikentävät kasvavat 
huolet Afrikan sarvessa, maahan kohdistuvat laajamittaiset intressit, luonnon monimuotoisuuden väheneminen, ilmastonmuu
toksen vaikutus, puutteellinen elintarviketurva, väestönkasvu ja puute johdonmukaisista toimintapolitiikoista, jotka liittyvät lai
dunmaidon hoitoon ja niitä koskevaan päätöksentekoon. Siksi on saatava pikaisesti aikaan kokonaisvaltainen lähestymistapa 
Itä-Afrikan laidunmaiden hoitoon.

Tämä pilottihanke koostuu kolmesta vaiheesta:

Vaihe 1: Osallistuvan laidunmaiden hoidon tutkiminen ja eläinten kulkureittien kartoittaminen – tässä vaiheessa kerätään ja kar
toitetaan tietoa eri resursseista ja niiden käytöstä laidunmailla sekä sidosryhmistä ja käyttäjistä

Vaihe 2: Osallistuvasta laidunmaiden hoidosta neuvotteleminen ja eläinten kulkureittejä koskevan oikeudellisen tuen helpotta
minen – tässä vaiheessa selvitetään laidunmaiden hallinnoinnista vastaavat instituutiot ja neuvotellaan niiden kanssa, mikä kat
taa osallistuvan laidunmaiden resurssien arvioinnin, määritetään maantieteellinen alue, josta niiden pitäisi olla vastuussa, sekä 
laaditaan laidunmaiden hoitosuunnitelma, mukaan lukien seuranta ja arviointi sekä mukautuva hoito

Vaihe 3: Osallistuvan laidunmaiden hoidon toteuttaminen – tässä vaiheessa toteutetaan laidunmaiden hoitosuunnitelma ja lai
dunmaiden käyttäjät noudattavat laidunmaiden hoitosopimusta saaden tukea asianmukaiselta hallintovirastolta, joka tarjoaa tar
vittavaa teknistä neuvontaa ja oikeudellista tukea.

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 7 päivänä joulukuuta 2011 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehitysyhteistyön rahoi
tusvälineen perustamisesta (KOM(2011) 840 lopullinen) ja erityisesti sen 1 artiklan 1 kohdan c alakohta ja 2 artiklan 1 kohdan 
a alakohta ja b alakohdan i alakohta.
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Euroopan parlamentin neuvottelukanta ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehitysyhteistyön rahoi
tusvälineen perustamisesta (KOM(2011) 840 lopullinen – C7–0493/2011 – 2011/0406(COD)).

Lissabonin huippukokouksessa 9  päivänä  joulukuuta 2007 hyväksytty Afrikan ja EU:n strateginen kumppanuus – Afrikan ja 
EU:n yhteinen strategia.

21 02 12  Latinalaisen Amerikan kehitysmaiden, hallintoalueiden ja alueiden kanssa tehtävän yhteistyön tukeminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

259 304 272 7 079 077

Selvitysosa

Momentilta rahoitettavien kehitysyhteistyötoimien ensisijaisena tavoitteena on tukea demokratiaa, hyvää hallintotapaa, tasa-
arvoa, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamista sekä kestävää kehitystä ja taloudellista yhdentymistä sekä edis
tää vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamista.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan yhteistyöjärjestelyt Latinalaisen Amerikan kehitysmaiden, hallintoalueiden ja alueiden 
kanssa. Yhteistyön tavoitteena on:

— edistää vuosituhattavoitteiden saavuttamista alueella, 

— tukea ammattiliittoja, valtiosta riippumattomia järjestöjä ja paikallisia aloitteita seurattaessa investointien vaikutusta kan
salliseen talouteen ja etenkin ammatti- ja ympäristönormien sekä yhteiskunnallisten ja ihmisoikeuksiin liittyvien normien 
noudattamista, 

— tukea sukupuolten tasa-arvoa kannustamalla torjumaan vahingollisia perinnäistapoja, kuten naisten ja lasten sukuelinten 
silpominen tai lapsiavioliitot, 

— tukea kansalaisyhteiskunnan kehitystä, 

— torjua köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä ja edistää sosiaalista yhteenkuuluvuutta, 

— edistää sosiaalisten normien parantamista panostamalla koulutukseen, myös ammatilliseen koulutukseen, ja terveyteen sekä 
sosiaalisturvajärjestelmien parantamiseen, 

— edistää talouden laajentumista ja tuotantosektorin tehostumista tukevan ympäristön luomista, kannustaa osaamisen siir
tämistä, edistää yritysten välistä yhteydenpitoa ja yhteistyötä EU:n ja Latinalaisen Amerikan välillä, 

— edistää yksityissektorin kehitystä, mukaan lukien pk-yritysten toimintaedellytykset, esimerkiksi laillisten omistusoikeuk
sien avulla, vähentämällä tarpeetonta hallinnollista rasitusta, parantamalla luotonsaantia ja kehittämällä pk-yritysten 
yhteenliittymiä, 

— tukea elintarviketurvan parantamista ja torjua aliravitsemusta, 

— tukea alueellista yhdentymistä; Keski-Amerikassa tavoitteena on edistää alueen kehitystä parantamalla EU:n ja Keski-
Amerikan assosiaatiosopimuksesta juontuvia etuja, 

— edistää luonnonvarojen, myös veden, kestävää käyttöä ja torjua ilmastonmuutosta (hillitä sitä ja sopeutua sen seurauksiin), 

— tukea hyvää hallintotapaa, demokratian juurtumista sekä ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamista, 

— edistää poliittisia uudistuksia erityisesti oikeuden ja turvallisuuden alalla ja tukea oheistoimia, joilla tehostetaan maiden ja 
alueiden kehitystä, 

— sukupuolten tasa-arvo ja naisten vaikutusvallan lisääminen.

Kun apua annetaan talousarviotuen muodossa, komissio tukee kumppanimaita, kun nämä kehittävät parlamentaarista valvon
taa ja tilintarkastusvalmiuksia ja lisäävät avoimuutta.
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Komission on jatkettava vuosittaista raportointiaan aiemmin käytetystä tavoitteesta, jonka mukaan kehitysmaille suunnattavaa 
apua kohdennetaan sosiaaliseen infrastruktuuriin ja palveluihin, tunnustaen samalla, että unionin maksuosuutta on pidettävä 
osana yleistä lahjoittajatukea sosiaalisektorille ja että jonkinasteista joustavuutta on pidettävä sääntönä. Lisäksi komissio pyrkii 
mainitun lausumansa mukaisesti varmistamaan, että 20  prosenttia kehitysyhteistyön rahoitusvälineen piiriin kuuluvista maa
ohjelmista myönnettävästä avusta kohdennetaan viitearvon mukaisesti perusasteen ja toisen asteen koulutukseen ja peruster
veydenhuoltoon kyseisille aloille tarkoitettuna hanke-, ohjelma- tai talousarvioapuna ottaen huomioon kaikille maantieteellisille 
alueille tarkoitettu keskiarvo ja tunnustaen, että sääntönä on pidettävä jonkinasteista joustavuutta, esimerkiksi tapauksissa, joi
hin liittyy poikkeuksellista tukea.

Alamomentin määrärahoista tehdään arviointeja, jotka sisältävät näkökohtia panostuksesta ja tulosketjusta (tuotos, tulos, vai
kutus). Arviointien tuloksia käytetään näillä määrärahoilla rahoitettavien tulevien toimenpiteiden muotoilussa.

Osa määrärahasta on tarkoitus käyttää Confederation of European Senior Expert Services -liiton (CESES) ja sen jäsenyhdistysten 
toteuttamiin toimiin, joihin kuuluu tekninen apu, neuvontapalvelut ja koulutus valituissa julkisen ja yksityisen sektorin yrityk
sissä ja laitoksissa. Tämän aikaansaamiseksi unionin tulojen ja menojen hyväksyjiä kannustetaan hyödyntämään kaikkia uuden 
varainhoitoasetuksen tarjoamia mahdollisuuksia erityisesti ottamalla huomioon CESES-liiton luontaissuorituksien muodossa 
antaman panoksen unionin hankkeisiin.

Määrärahoiksi voidaan ottaa tulot, jotka mahdollisesti saadaan jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden, molemmissa tapauksissa 
niiden valtiolliset elimet, yhteisöt ja luonnolliset henkilöt mukaan luettuina, rahoitusosuuksista, joilla nämä osallistuvat eräiden 
unionin rahoittamien ja komission niiden puolesta hallinnoimien ulkomaanavun hankkeiden tai ohjelmien rahoittamiseen. Täl
laiset tulotaulukon momentille 6 3 3 otetut rahoitusosuudet ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tar
koitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Hallinnollisten tukimenojen budjettikohtaan otettavat määrät määräytyvät 
kustakin ohjelmasta tehdyn rahoitussopimuksen perusteella eivätkä saa keskimäärin ylittää 4:ää prosenttia kuhunkin lukuun ote
tuista ohjelman rahoitusosuuksista ja niitä voidaan täydentää unionin erityisrahastojen rahoitusosuuksin, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta varainhoitoasetuksen 187 artiklan 7 kohdan soveltamista.

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 7 päivänä joulukuuta 2011 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehitysyhteistyön rahoi
tusvälineen perustamisesta (KOM(2011) 840 lopullinen) ja erityisesti sen 1 artiklan 1 kohdan a alakohta ja 2 artiklan 1 kohdan 
a alakohta ja b alakohdan i alakohta.

Euroopan parlamentin neuvottelukanta ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehitysyhteistyön rahoi
tusvälineen perustamisesta (KOM(2011) 840 lopullinen – C7–0493/2011 – 2011/0406(COD)).

21 02 13  Etelä-Afrikan kanssa tehtävän yhteistyön tukeminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

25 978 230 147 040

Selvitysosa

Vuoden 2014 määrärahalla Etelä-Afrikkaa on tarkoitus auttaa sen koulutus- ja tutkimusjärjestelmän vahvistamisessa, jotta jär
jestelmä osaltaan parantaa maan talouden suorituskykyä.
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Hiljattain laaditussa, vuoteen 2030 ulottuvassa Etelä-Afrikan kansallisessa kehityssuunnitelmassa koulutus- ja tutkimusjärjes
telmä on nimetty yhdeksi kolmesta alasta, jotka ovat talouden yleisen suorituskyvyn parantamisen kannalta ratkaisevan tärkeitä 
(muut kaksi ovat työllisyys ja valtion toimintakyvyn kehittäminen). Järjestelmä on ratkaisevan tärkeä, koska se tarjoaa ihmisille 
ne taidot, joiden avulla voidaan parantaa sekä yksilöiden että talouden näkymiä. Tuen voidaan siksi olettaa edistävän julkisen 
sektorin suorituskykyä muun muassa seuraavilla aloilla: opettajien suoriutumiskyvyn paraneminen, koulujen johtamisen ja vas
tuuvelvollisuuden paraneminen, innovoinnin varmistaminen luokkahuoneissa, varhaiskasvatuksen edistäminen, matematiikan 
ja luonnontieteiden opetuksen paraneminen ja lasten tukeminen koulupäivän jälkeen.

Ohjelman päällimmäisenä tavoitteena on edistää hiljattain laaditun, vuoteen 2030 ulottuvan Etelä-Afrikan kansallisen kehitys
suunnitelman ja siihen liittyvän tulossuuntautuneen lähestymistavan täytäntöönpanoa. Suunnitelma ja lähestymistapa on sovi
tettu vuosituhannen kehitystavoitteisiin, ja niillä pyritään parantamaan eteläafrikkalaisten elinoloja muun muassa puolittamalla 
köyhyys ja työttömyys. Ohjelmalla pyritään edistämään päällimmäistä tavoitetta kahdella alalla: ihmisarvoisten työpaikkojen 
luominen osallistavan talouskasvun avulla sekä tehokkaiden, tuloksellisten ja kehitystä edistävien julkisten palvelujen samoin 
kuin vaikutusvaltaisen, oikeudenmukaisen ja osallistavan kansalaisuuden luominen. Näiden kahden tavoitteen toteutumiseen vai
kuttavat ammattitaitoisen ja työkykyisen työvoiman työllistyminen, ympäristöresursseja ja luonnonvaroja tukevien työpaikko
jen luominen sekä sellaisen vastuullisen, tilivelvollisen, tuloksellisen ja tehokkaan paikallishallintojärjestelmän luominen, joka 
tukee kehitystä edistäviä julkisia palveluja.

Lisäksi määrärahasta on tarkoitus edistää köyhyyden torjuntaa ja vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamista, ottaa huo
mioon aiemmin huono-osaisten paikallisyhteisöjen tarpeet sekä sisällyttää kehitykseen sukupuoli- ja ympäristönäkökohdat.

Osa määrärahasta on tarkoitus käyttää Confederation of European Senior Expert Services -liiton (CESES) ja sen jäsenyhdistysten 
toteuttamiin toimiin, joihin kuuluu tekninen apu, neuvontapalvelut ja koulutus valituissa julkisen ja yksityisen sektorin yrityk
sissä ja laitoksissa. Tämän aikaansaamiseksi unionin tulojen ja menojen hyväksyjiä kannustetaan hyödyntämään kaikkia uuden 
varainhoitoasetuksen tarjoamia mahdollisuuksia erityisesti ottamalla huomioon CESES-liiton luontaissuorituksien muodossa 
antaman panoksen unionin hankkeisiin.

Työ toteutetaan todennäköisesti pilottihankkeina muutamilla alueilla, ja sitä voidaan myöhemmin jatkaa samassa muodossa val
tion varoilla.

Määrärahoiksi voidaan ottaa tulot, jotka mahdollisesti saadaan jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden, molemmissa tapauksissa 
niiden valtiolliset elimet, yhteisöt ja luonnolliset henkilöt mukaan luettuina, rahoitusosuuksista, joilla nämä osallistuvat eräiden 
unionin rahoittamien ja komission niiden puolesta hallinnoimien ulkomaanavun hankkeiden tai ohjelmien rahoittamiseen. Täl
laiset tulotaulukon momentille 6 3 3 otetut rahoitusosuudet ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tar
koitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Hallinnollisten tukimenojen budjettikohtaan otettavat määrät määräytyvät 
kustakin ohjelmasta tehdyn rahoitussopimuksen perusteella eivätkä saa keskimäärin ylittää 4:ää prosenttia kuhunkin lukuun ote
tuista ohjelman rahoitusosuuksista ja niitä voidaan täydentää unionin erityisrahastojen rahoitusosuuksin, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta varainhoitoasetuksen 187 artiklan 7 kohdan soveltamista.

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 7 päivänä joulukuuta 2011 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehitysyhteistyön rahoi
tusvälineen perustamisesta (KOM(2011) 840 lopullinen) ja erityisesti sen 1 artiklan 1 kohdan a alakohta ja 2 artiklan 1 kohdan 
b alakohdan i ja ii alakohta.

Euroopan parlamentin neuvottelukanta ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehitysyhteistyön rahoi
tusvälineen perustamisesta (KOM(2011) 840 lopullinen – C7–0493/2011 – 2011/0406(COD))
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21 02 14  Aasia

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

537 057 123 16 695 125

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Aasian kehitysmaissa, erityisesti maissa, joissa väestö on kaikkein köyhintä, toteutettavat 
kehitystoimet, joilla pyritään parantamaan inhimillistä ja sosiaalista kehitystä ja ratkaisemaan makrotaloudellisia ja alakohtaisia 
ongelmia. Talouden rakenteeseen, toimielinten kehitykseen, ihmisoikeustilanteen parantamiseen uskonnonvapaus mukaan luet
tuna ja kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen vaikuttavat toimet ovat ensisijaisia, mukaan luettuina toimet, jotka koskevat 
demokratiakehitystä, yleissivistävää tai ammatillista koulutusta, elinikäistä oppimista, tiede-, kulttuuri- ja teknologiavaihtoa, 
ympäristöä, trooppisia metsiä, huumeiden torjuntakampanjoita, alueellista yhteistyötä, katastrofien ehkäisemistä ja jälleenra
kennusta sekä kestävien energiamuotojen ja tieto- ja viestintäteknologian edistämistä.

Momentille sisältyy myös tuki kansalaisyhteiskunnan kehittämiseen ja erityisesti tuki valtiosta riippumattomille järjestöille, jotka 
edistävät ja puolustavat huono-osaisten ryhmien, kuten naisten, lasten, etnisten vähemmistöjen ja vammaisten, oikeuksia.

Määräraha on tarkoitettu myös kattamaan pienille ja keskisuurille yrityksille suotuisan toimintailmapiirin edistäminen laillisilla 
omistusoikeuksilla, leikkaamalla byrokratiaa ja parantamalla luotonsaantia sekä tehostamalla pienten ja keskisuurten yritysten 
yhdistyksiä.

Määrärahan käyttö on riippuvainen unionin toiminnan perustana olevien periaatteiden kunnioittamisesta. Jäljempänä kuvatut 
toiminta-alat otetaan asianmukaisesti huomioon yhteisesti sovittuja strategioita, kumppanuuksia sekä yhteistyö- ja kauppaso
pimuksia kunnioittaen. Painopisteet määritetään kehityspolitiikkaa koskevan eurooppalaisen konsensuksen ja 
Muutossuunnitelma-tiedonannon ja sen johdosta annettujen neuvoston päätelmien mukaisesti.

Osa määrärahasta on tarkoitus käyttää Confederation of European Senior Expert Services -liiton (CESES) ja sen jäsenyhdistysten 
toteuttamiin toimiin, joihin kuuluu tekninen apu, neuvontapalvelut ja koulutus valituissa julkisen ja yksityisen sektorin yrityk
sissä ja laitoksissa. Tämän aikaansaamiseksi unionin tulojen ja menojen hyväksyjiä kannustetaan hyödyntämään kaikkia uuden 
varainhoitoasetuksen tarjoamia mahdollisuuksia erityisesti ottamalla huomioon CESES-liiton luontaissuorituksien muodossa 
antaman panoksen unionin hankkeisiin.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan osallistavaan ja kestävään kasvuun liittyvät toimet, joilla tuetaan inhimillistä kehitystä. Toi
mia voidaan toteuttaa muun muassa seuraavilla aloilla:

— sosiaalinen suojelu ja työpaikat, terveyspalvelujen yleinen saatavuus sekä koulutus, 

— yritysten toimintaympäristö, alueellinen yhdentyminen ja maailmanmarkkinat, 

— kestävä maatalous, ravitsemus ja energia, 

— ilmastonmuutos ja ympäristö, 

— tuetaan sosiaalista yhteenkuuluvuutta, erityisesti sosiaalista osallisuutta, oikeudenmukaista tulonjakoa, ihmisarvoista työtä, 
oikeudenmukaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa, 

— solmitaan osallistavia kumppanuuksia kaupan, investointien, avun, muuttoliikkeen, väestörekisterin, tutkimuksen, inno
voinnin ja tekniikan aloilla, 

— tuetaan aktiivista ja järjestäytynyttä kansalaisyhteiskuntaa kehityksen moottorina ja edistetään julkisen ja yksityisen sekto
rin kumppanuuksia, 

— tuetaan toimia, joilla pyritään hillitsemään ilmastonmuutosta tai sopeutumaan siihen ja joilla edistetään kestävää kulutusta 
ja tuotantoa sekä investointeja puhtaaseen teknologiaan, kestäviin energiamuotoihin, liikenteeseen, kestävään maa- ja kala
talouteen, biodiversiteetin ja ekosysteemipalveluiden suojelemiseen ja parantamiseen, mukaan lukien vesi, sanitaatio ja met
sät, sekä ihmisarvoisten työpaikkojen luomiseen myös nuorille ja naisille vihreässä taloudessa, 

— kannustetaan alueelliseen yhdentymiseen ja yhteistyön tiivistämiseen tuloskeskeisellä tavalla tukemalla erilaisia alueellisia 
yhdentymis- ja vuoropuheluprosesseja,
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— tuetaan terveysriskien ehkäisyä ja niihin reagointia, mukaan lukien riskit, joita syntyy eläinten, ihmisten ja niiden eri ympä
ristöjen yhtymäkohdissa, 

— tuetaan katastrofeihin varautumista ja niistä toipumista edistävää pitkän aikavälin toimintaa mukaan lukien elintarvike- ja 
ravitsemusturva sekä apu kotiseudultaan lähtemään joutuneille henkilöille, 

— vahvistetaan valmiuksia, jotta erityisesti terveydenhuollon ja opetuksen alojen sosiaalisten peruspalvelujen yleinen saata
vuus taataan.

Määrärahalla tuetaan toimia, jotka liittyvät seuraaviin:

— demokratia, ihmisoikeudet, lasten ja naisten oikeudet mukaan luettuina, ja oikeusvaltio, 

— sukupuolten tasa-arvo ja naisten ja tyttöjen vaikutusvallan lisääminen, 

— julkisen sektorin hallinto, 

— veropolitiikka ja -hallinto, 

— korruptio ja avoimuus, 

— kansalaisyhteiskunta ja paikallisviranomaiset, 

— legitiimien, tehokkaiden ja vastuullisten julkisten laitosten ja elinten rakentaminen ja vahvistaminen edistämällä institutio
naalisia uudistuksia (jotka liittyvät muun muassa hyvään hallintoon, korruption torjuntaan, julkisten varojen käyttöön, 
verotukseen ja julkishallinnon uudistamiseen) sekä lainsäädännöllisiä, hallinnollisia ja sääntelyyn liittyviä uudistuksia kan
sainvälisten normien mukaisesti, erityisesti hauraissa valtioissa ja maissa, jotka ovat kriisitilanteessa tai kriisin jälkeisessä 
tilanteessa, 

— turvallisuuden ja kehityksen välisen yhteyden huomioiminen ja siihen liittyvät toimet korruption ja järjestäytyneen rikol
lisuuden, huumausaineiden tuotannon, käytön ja kaupan sekä muun laittoman kaupan torjumiseksi ja rajaturvallisuuden 
ylläpitämiseen sekä valtioiden rajat ylittävän yhteistyön parantamiseksi sekä väestörekisteröintijärjestelyjen parantamiseksi.

Budjettikohdasta rahoitettavien kehitysyhteistyötoimien ensisijaisena tavoitteena on edistää vuosituhannen kehitystavoitteiden 
saavuttamista, demokratiaa, hyvää hallintotapaa sekä ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamista ja tukea kes
tävää kehitystä ja taloudellista yhdentymistä sekä edistää konfliktien ehkäisyä ja ratkaisua ja sovinnon rakentamista.

Lisäksi komissio pyrkii saman lausumansa mukaisesti varmistamaan, että 20 prosenttia kehitysyhteistyön rahoitusvälineen pii
riin kuuluvista maaohjelmista myönnettävästä avusta kohdennetaan viitearvon mukaisesti perusasteen ja toisen asteen koulu
tukseen ja perusterveydenhuoltoon kyseisille aloille tarkoitettuna hanke-, ohjelma- tai talousarvioapuna ottaen huomioon 
kaikille maantieteellisille alueille tarkoitettu keskiarvo ja tunnustaen, että sääntönä on pidettävä jonkinasteista joustavuutta, esi
merkiksi tapauksissa, joihin liittyy poikkeuksellista tukea.

Määrärahoiksi voidaan ottaa tulot, jotka mahdollisesti saadaan jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden, molemmissa tapauksissa 
niiden valtiolliset elimet, yhteisöt ja luonnolliset henkilöt mukaan luettuina, rahoitusosuuksista, joilla nämä osallistuvat eräiden 
unionin rahoittamien ja komission niiden puolesta hallinnoimien ulkomaanavun hankkeiden tai ohjelmien rahoittamiseen. Täl
laiset tulotaulukon momentille 6 3 3 otetut rahoitusosuudet ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tar
koitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Hallinnollisten tukimenojen budjettikohtaan otettavat määrät määräytyvät 
kustakin ohjelmasta tehdyn rahoitussopimuksen perusteella eivätkä saa keskimäärin ylittää 4:ää prosenttia kuhunkin lukuun ote
tuista ohjelman rahoitusosuuksista ja niitä voidaan täydentää unionin erityisrahastojen rahoitusosuuksin, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta varainhoitoasetuksen 187 artiklan 7 kohdan soveltamista.

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 7 päivänä joulukuuta 2011 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehitysyhteistyön rahoi
tusvälineen perustamisesta (KOM(2011) 840 lopullinen) ja erityisesti sen 1 artiklan 1 kohdan a alakohta ja 2 artiklan 1 kohdan 
b alakohdan i ja ii alakohta.
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Komission 13  päivänä  lokakuuta 2011 antama tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaali
komitealle sekä alueiden komitealle ”EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan vaikutuksen lisääminen: muutossuunnitelma” 
(KOM(2011) 637 lopullinen).

Euroopan parlamentin neuvottelukanta ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehitysyhteistyön rahoi
tusvälineen perustamisesta (KOM(2011) 840 lopullinen – C7–0493/2011 – 2011/0406(COD)).

21 02 15  Afganistan

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

203 496 806 5 565 042

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan unionin toimet Afganistanin jälleenrakentamisen yhteydessä. Sitä täydennetään muiden 
lukujen ja momenttien määrärahoilla, joihin sovelletaan eri menettelyjä.

Komissio valvoo unionin osuuteen tässä prosessissa liittyvien ehtojen noudattamista ja erityisesti Bonn-prosessin jälkeisen toi
mintasuunnitelman täysimääräistä täytäntöönpanoa. Se tiedottaa budjettivallan käyttäjälle kaikista havainnoistaan ja 
päätelmistään.

Määrärahalla on tarkoitus tukea sosiaalialan peruspalveluja ja talouden kehittämistä Afganistanissa.

Määrärahalla on myös tarkoitus tukea Afganistanin kansallista huumausaineiden valvontastrategiaa, mihin sisältyy oopiumin 
tuotannon lopettaminen Afganistanissa sekä oopiumiverkostojen ja laittomien, Eurooppaan johtavien vientireittien katkaise
minen ja tuhoaminen.

Merkittävä osa määrärahasta on osoitettava yksinomaan rahoitukseen, jolla käynnistetään viisivuotissuunnitelma oopiumin vil
jelyn asteittaiseksi lopettamiseksi korvaamalla se vaihtoehtoisilla viljelykasveilla, jotta tällä alalla saataisiin todennettavissa ole
via tuloksia Euroopan parlamentin Afganistania koskevasta uudesta strategiasta 16  päivänä  joulukuuta 2010 antamassa 
päätöslauselmassa (EUVL C 169 E, 15.6.2012, s. 108) esittämien vaatimusten mukaisesti.

Määrärahalla on myös tarkoitus rahoittaa unionin osallistuminen prosesseihin, joiden ansiosta afganistanilaiset pakolaiset tai 
hätäsiirtolaiset voivat palata kotimaahansa tai alkuperäisille asuinalueilleen, Euroopan yhteisön Tokiossa tammikuussa 2002 
pidetyssä konferenssissa tekemien sitoumusten mukaisesti.

Määrärahalla on myös tarkoitus rahoittaa afganistanilaisten naisten oikeuksien puolesta pitkään toimineiden naisjärjestöjen 
toimintaa.

Unionin olisi lisättävä Afganistanille antamaansa rahoitusapua tietyillä aloilla, kuten terveydenhuolto (sairaaloiden rakentami
nen ja kunnostaminen, lapsikuolleisuuden ehkäisy) ja pienet ja keskisuuret infrastruktuurihankkeet (tieverkoston korjaaminen, 
jokien pengertäminen jne.), sekä rahoitusta työsuhde- ja elintarviketurvaa koskevien järjestelmien täytäntöönpanolle.

Osa määrärahasta on tarkoitus käyttää katastrofien riskien vähentämisen valtavirtaistamiseen, joka perustuu katastrofialttiiden 
maiden vastuullisuuteen ja kansallisiin strategioihin.

Osa määrärahasta on tarkoitettu käytettäväksi varainhoitoasetusta noudattaen naisten tilanteen kohentamiseen terveydenhuolto-
ja koulutusalan toimia korostaen sekä toimiin, joilla edistetään naisten aktiivista osallistumista päätöksentekoon kaikilla aloilla 
ja tasoilla.

Erityistä huomiota kiinnitetään myös naisten ja tyttöjen tilanteeseen kaikkien näillä määrärahoilla tuettujen muiden toimien ja 
hankkeiden yhteydessä.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:169E:0108:0108:FI:PDF
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Lisämäärärahoiksi voidaan ottaa asianomaisen perussäädöksen mukaiset tulot, jotka saadaan jäsenvaltioiden ja muiden avun
antajavaltioiden, kummassakin tapauksessa myös niiden valtiollisten ja vastaavien elinten, tai kansainvälisten järjestöjen rahoi
tusosuuksista, joilla nämä osallistuvat eräiden unionin rahoittamien ja komission niiden puolesta hallinnoimien ulkomaanavun 
hankkeiden tai ohjelmien rahoittamiseen. Tällaiset tulotaulukon momentille 6 3 3 otetut rahoitusosuudet ovat varainhoitoase
tuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Hallinnollisten tukimenojen bud
jettikohtaan otettavat määrät määräytyvät kustakin ohjelmasta tehdyn rahoitussopimuksen perusteella eivätkä saa keskimäärin 
ylittää 4:ää prosenttia kuhunkin lukuun otetuista ohjelman rahoitusosuuksista.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1905/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kehitysyhteistyön rahoi
tusvälineen perustamisesta (EUVL L 378, 27.12.2006, s. 41).

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 7 päivänä joulukuuta 2011 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehitysyhteistyön rahoi
tusvälineen perustamisesta (KOM(2011) 840 lopullinen).

21 02 20  Erasmus+-ohjelma – Rahoitus kehitysyhteistyön rahoitusvälineestä (DCI)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

93 900 074 3 283 687

Selvitysosa

Uusi momentti

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tästä ulkoisen avun välineestä myönnettävä tekninen ja taloudellinen apu korkea-asteen 
koulutuksen kansainvälisen ulottuvuuden edistämiseen Erasmus+-ohjelman täytäntöönpanossa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1288/2013, annettu 11  päivänä  joulukuuta 2013, unionin koulutus-, 
nuoriso- ja urheiluohjelman ”Erasmus+” perustamisesta ja päätösten N:o  1719/2006/EY, 1720/2006/EY ja  1298/2008/EY 
kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 50).

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 7 päivänä joulukuuta 2011 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehitysyhteistyön rahoi
tusvälineen perustamisesta (KOM(2011) 840 lopullinen) ja erityisesti sen 20 artiklan 3 kohta.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:378:0041:0041:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0050:0050:FI:PDF
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21 02 30  Sopimus elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) ja Yhdistyneiden kansakuntien muiden alajärjestöjen kanssa

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

332 000 332 000 326 000 322 225 325 207,— 325 207,—

Selvitysosa

Entinen momentti 21 07 03

Määräraha on tarkoitettu kattamaan unionin vuotuinen rahoitusosuus FAO:lle järjestöön liittymisen johdosta ja elintarvikkei
den ja maatalouden kasvigeenivaroja koskevalle kansainväliselle sopimukselle sen ratifioinnin johdosta.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös, tehty 25 päivänä marraskuuta 1991, yhteisön liittymisestä Yhdistyneiden Kansakuntien elintarvike- ja maa
talousjärjestöön (FAO) (EYVL C 326, 16.12.1991, s. 238).

Neuvoston päätös 2004/869/EY, tehty 24 päivänä helmikuuta 2004, elintarvikkeiden ja maatalouden kasvigeenivaroja koske
van kansainvälisen sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (EUVL L 378, 23.12.2004, s. 1).

21 02 40  Perushyödykesopimukset

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

4 800 000 3 565 916 5 155 000 2 624 253 3 590 407,25 3 590 407,25

Selvitysosa

Entinen momentti 21 07 04

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vuosittaiset osuudet, jotka unionin on maksettava osallistumisestaan asiaa koskevan yksin
omaisen toimivaltansa perusteella.

Määrärahalla katetaan nykyisellään

— vuosittainen maksuosuus kansainväliselle kahvijärjestölle, 

— vuosittainen maksuosuus kansainväliselle kaakaojärjestölle, 

— vuosittainen maksuosuus kansainväliselle juuttijärjestölle, 

— vuosittainen maksuosuus puuvilla-alan kansainväliselle neuvoa-antavalle komitealle hyväksynnän jälkeen.

Tulevaisuudessa todennäköisesti tehdään sopimuksia muistakin trooppisista tuotteista poliittisesta ja oikeudellisesta tarkoituk
senmukaisuudesta riippuen.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 2002/312/EY, tehty 15  päivänä  huhtikuuta 2002, juuttia käsittelevän kansainvälisen tutkimusryhmän toi
meksiannon vahvistamista koskevan vuoden 2001 sopimuksen hyväksymisestä Euroopan yhteisön puolesta (EYVL  L  112, 
27.4.2002, s. 34).

Neuvoston päätös 2002/970/EY, tehty 18  päivänä  marraskuuta 2002, vuoden 2001 kansainvälisen kaakaosopimuksen teke
misestä Euroopan yhteisön puolesta (EYVL L 342, 17.12.2002, s. 1).

Neuvoston päätös 2008/76/EY, tehty 21 päivänä tammikuuta 2008, kansainvälisessä kaakaoneuvostossa esitettävästä yhteisön 
kannasta vuoden 2001 kansainvälisen kaakaosopimuksen voimassaolon pidentämiseen (EUVL L 23, 26.1.2008, s. 27).

Neuvoston päätös 2008/579/EY, tehty 16 päivänä kesäkuuta 2008, vuoden 2007 kansainvälisen kahvisopimuksen allekirjoit
tamisesta ja tekemisestä yhteisön puolesta (EUVL L 186, 15.7.2008, s. 12).

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1991&mm=12&jj=16&type=C&nnn=326&pppp=0238&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:378:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:112:0034:0034:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:112:0034:0034:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:342:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:023:0027:0027:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:186:0012:0012:FI:PDF
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Neuvoston päätös 2011/634/EU, annettu 17 päivänä toukokuuta 2011, vuoden 2010 kansainvälisen kaakaosopimuksen alle
kirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta (EUVL L 259, 4.10.2011, s. 7).

Neuvoston päätös 2012/189/EU, annettu 26 päivänä maaliskuuta 2012, vuoden 2010 kansainvälisen kaakaosopimuksen teke
misestä (EUVL L 102, 12.4.2012, s. 1).

Viiteasiakirjat-säädökset

Euroopan yhteisön perustamissopimus ja erityisesti sen 133  artikla sekä Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus ja eri
tyisesti sen 207 artikla.

Kansainvälinen kahvisopimus, joka neuvoteltiin uusiksi vuosina 2007 ja 2008 ja joka tuli voimaan 2 päivänä helmikuuta 2011 
aluksi 10 vuodeksi 1 päivään helmikuuta 2021 saakka siten, että sen voimassaoloa voidaan jatkaa.

Kansainvälinen kaakaosopimus, joka neuvoteltiin uusiksi vuonna 2001 ja viimeksi vuonna 2010 ja joka ei ole tullut vielä voi
maan. Vuoden 2001 sopimuksesta tuli velvoittava 1 päivänä lokakuuta 2003 viideksi vuodeksi, ja sen voimassaoloa on jatkettu
30 päivään syyskuuta 2012.

Vuonna 2001 neuvoteltu kansainvälinen juuttisopimus, jolla luotiin uusi kansainvälinen juuttijärjestö. Kesto: kahdeksan vuotta; 
mahdollisuus jatkaa voimassaoloa enintään neljällä vuodella. Nykyinen jatkokausi kestää toukokuuhun 2014.

Puuvilla-alan kansainvälinen neuvoa-antava komitea (International Cotton Advisory Committee): 29 päivänä huhtikuuta 2004 
annetut neuvoston päätelmät (8972/04), 27  päivänä  toukokuuta 2008 annetut neuvoston päätelmät (9986/08) ja  30  päi
vänä huhtikuuta 2010 annetut neuvoston päätelmät (8674/10).

21 02 51  Kehitysyhteistyön alan toimien loppuun saattaminen (vuotta 2014 edeltävä aika)

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (ETY) N:o 443/92, annettu 25 päivänä helmikuuta 1992, rahoitusavusta ja teknisestä avusta Aasian ja Lati
nalaisen Amerikan kehitysmaille sekä taloudellisesta yhteistyöstä näiden maiden kanssa (EYVL L 52, 27.2.1992, s. 1).

Neuvoston asetus (EY) N:o 1292/96, annettu 27 päivänä kesäkuuta 1996, elintarvikeapupolitiikasta ja elintarvikeavun hallin
nosta sekä elintarviketurvaan liittyvistä erityisistä tukitoimista (EYVL L 166, 5.7.1996, s. 1).

Neuvoston asetus (EY) N:o 856/1999, annettu 22 päivänä huhtikuuta 1999, erityisen tukikehyksen vahvistamisesta perinteisille 
AKT-banaanien toimittajavaltioille (EYVL L 108, 27.4.1999, s. 2).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 955/2002, annettu 13 päivänä toukokuuta 2002, hajautetusta yhteistyöstä 
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1659/98 muuttamisesta ja voimassaolon jatkamisesta (EYVL L 148, 6.6.2002, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 491/2004, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2004, taloudellisen ja teknisen 
tuen antamista kolmansille maille siirtolaisuuden ja turvapaikan aloilla koskevan ohjelman perustamisesta (AENEAS) (EUVL L 80, 
18.3.2004, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 625/2004, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, hajautetusta yhteistyöstä 
annetun asetuksen (EY) N:o 1659/98 voimassaolon jatkamisesta ja muuttamisesta (EUVL L 99, 3.4.2004, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1905/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kehitysyhteistyön rahoi
tusvälineen perustamisesta (EUVL L 378, 27.12.2006, s. 41).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1337/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, rahoitusvälineen perus
tamisesta elintarvikkeiden jyrkkään hinnannousuun liittyvää nopeaa toimintaa varten kehitysmaissa (EUVL L 354, 31.12.2008, 
s. 62).

Viiteasiakirjat-säädökset

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:259:0007:0007:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:102:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1992&mm=02&jj=27&type=L&nnn=052&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1996&mm=07&jj=05&type=L&nnn=166&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:108:0002:0002:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:148:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:080:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:080:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:099:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:378:0041:0041:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:354:0062:0062:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:354:0062:0062:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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Talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission välisessä toimielinten sopimuksessa (EUVL  C  139, 14.6.2006, s.  1) tarkoitetut 
pilottihankkeet.

Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 12 päivänä huhtikuuta 2005, Euroopan unionin tehtävistä vuosituhannen kehi
tystavoitteiden saavuttamiseksi (EUVL C 33 E, 9.2.2006, s. 311).

Komission neuvostolle, Euroopan parlamentille ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle 12 päivänä huhtikuuta 2005 antama 
tiedonanto ”Kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuus – Kehityksen vauhdittaminen vuosituhattavoitteiden saa
vuttamiseksi” (KOM(2005) 134 lopullinen).

Vuosituhattavoitteita käsitelleen, 23 ja 24 päivänä toukokuuta 2005 kokoontuneen yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvos
ton päätelmät.

Brysselissä 16 ja 17 päivänä kesäkuuta 2005 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston puheenjohtajavaltion päätelmät.

YK:n huippukokousta käsitelleen, 18  päivänä  heinäkuuta 2005 kokoontuneen yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvoston 
päätelmät.

Komission neuvostolle ja Euroopan parlamentille 3  päivänä  elokuuta 2005 antama tiedonanto ”Tulevien rahoitusnäkymien 
2007–2013 yhteydessä temaattisina ohjelmina toteutettavat ulkoiset toimet” (KOM(2005) 324 lopullinen).

Komission neuvostolle ja Euroopan parlamentille 25 päivänä tammikuuta 2006 antama tiedonanto ”Investointi ihmisiin – Tie
donanto inhimillistä ja sosiaalista kehitystä koskevasta temaattisesta ohjelmasta ja vuosien 2007–2013 rahoitusnäkymistä” 
(KOM(2006) 18 lopullinen).

Komission neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 25 päivänä tam
mikuuta 2006 antama tiedonanto ”Valtiosta riippumattomien toimijoiden ja paikallisviranomaisten rooli kehityksessä – Temaat
tinen ohjelma” (KOM(2006) 19 lopullinen).

Komission neuvostolle ja Euroopan parlamentille 25 päivänä tammikuuta 2006 antama tiedonanto ”Ulkoinen toimi: Temaat
tinen ohjelma ympäristöalan ja luonnonvarojen, energia mukaan luettuna, kestävää hoitoa varten” (KOM(2006) 20 lopullinen).

Komission neuvostolle ja Euroopan parlamentille 25 päivänä tammikuuta 2006 antama tiedonanto ”Elintarviketurvan temaat
tinen strategia – Elintarviketurvaohjelman edistäminen vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi” (KOM(2006) 21 lopullinen).

Komission neuvostolle ja Euroopan parlamentille 25 päivänä tammikuuta 2006 antama tiedonanto ”Siirtolais- ja turvapaikka
kysymysten temaattinen ohjelma kolmansien maiden kanssa tehtävää yhteistyötä varten” (KOM(2006) 26 lopullinen).

Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 1  päivänä  kesäkuuta 2006, pienistä ja keskisuurista yrityksistä kehitysmaissa 
(EUVL C 298 E, 8.12.2006, s. 171).

Komission neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 6 päivänä  loka
kuuta 2008 antama tiedonanto ”Paikallisviranomaiset kehitysyhteistyön toimijoina” (KOM(2008) 626 lopullinen).

Komission neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 9  päivänä  maa
liskuuta 2010 antama tiedonanto ”Kansainvälinen ilmastopolitiikka Kööpenhaminan jälkeen: pikaisia toimia maailmanlaajui
sen ilmastopolitiikan vauhdittamiseksi” (KOM(2010) 86 lopullinen).

Komission neuvostolle ja Euroopan parlamentille 31  päivänä  maaliskuuta 2010 antama tiedonanto ”EU:n poliittinen toimin
takehys kehitysmaiden auttamiseksi selviämään elintarviketurvaan liittyvistä haasteista” (KOM(2010) 127 lopullinen).

Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2011, EU:n Iranin strategiasta (2010/2050(INI)).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:139:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:033E:0311:0311:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:298E:0171:0171:FI:PDF
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21 02 51 01  Yhteistyö kolmansien maiden kanssa maahanmuutto- ja turvapaikkakysymyksissä

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— 18 900 000 58 000 000 31 629 412 58 735 569,22 43 344 537,32

Selvitysosa

Entinen momentti 19 02 01

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 491/2004, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2004, taloudellisen ja teknisen 
tuen antamista kolmansille maille siirtolaisuuden ja turvapaikan aloilla koskevan ohjelman perustamisesta (AENEAS) (EUVL L 80, 
18.3.2004, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1905/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kehitysyhteistyön rahoi
tusvälineen perustamisesta (EUVL L 378, 27.12.2006, s. 41).

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission neuvostolle ja Euroopan parlamentille 3  päivänä  elokuuta 2005 antama tiedonanto ”Tulevien rahoitusnäkymien 
2007–2013 yhteydessä temaattisina ohjelmina toteutettavat ulkoiset toimet” (KOM(2005) 324 lopullinen).

Komission neuvostolle ja Euroopan parlamentille 25 päivänä tammikuuta 2006 antama tiedonanto ”Siirtolais- ja turvapaikka
kysymysten temaattinen ohjelma kolmansien maiden kanssa tehtävää yhteistyötä varten” (KOM(2006) 26 lopullinen).

Komission Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle 13 päivänä loka
kuuta 2011 antama tiedonanto ”EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan vaikutuksen lisääminen: muutossuunnitelma” (KOM(2011) 637 
lopullinen).

Komission Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 18 päivänä mar
raskuuta 2011 antama tiedonanto ”Maahanmuuttoa ja liikkuvuutta koskeva kokonaisvaltainen lähestymistapa” 
(KOM(2011) 743 lopullinen).

21 02 51 02  Yhteistyö Latinalaisen Amerikan kehitysmaiden kanssa

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— 226 200 000 371 064 000 293 386 429 370 137 966,81 288 904 816,23

Selvitysosa

Entinen momentti 19 09 01

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1905/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kehitysyhteistyön rahoi
tusvälineen perustamisesta (EUVL L 378, 27.12.2006, s. 41).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:080:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:080:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:378:0041:0041:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:378:0041:0041:FI:PDF
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21 02 51 03  Yhteistyö Aasian kehitysmaiden kanssa, Keski-Aasia ja Lähi-itä mukaan luettuina

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— 529 564 664 863 990 519 602 853 787 890 711 982,32 589 195 303,15

Selvitysosa

Entiset alamomentit 19 10 01 01 ja 19 10 01 02 sekä entiset momentit 19 10 02 ja 19 10 03

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1905/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kehitysyhteistyön rahoi
tusvälineen perustamisesta (EUVL L 378, 27.12.2006, s. 41).

21 02 51 04  Elintarviketurva

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— 124 800 000 258 629 000 179 991 121 247 980 781,90 217 764 936,86

Selvitysosa

Entiset momentit 21 02 01, 21 02 02 ja 21 02 03

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1905/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kehitysyhteistyön rahoi
tusvälineen perustamisesta (EUVL L 378, 27.12.2006, s. 41).

21 02 51 05  Valtiosta riippumattomat kehitysyhteistyöalan toimijat

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— 167 700 000 244 400 000 200 450 589 231 901 429,08 224 038 443,73

Selvitysosa

Entiset momentit 21 03 01 ja 21 03 02

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1905/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kehitysyhteistyön rahoi
tusvälineen perustamisesta (EUVL L 378, 27.12.2006, s. 41).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1337/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, rahoitusvälineen perus
tamisesta elintarvikkeiden jyrkkään hinnannousuun liittyvää nopeaa toimintaa varten kehitysmaissa (EUVL L 354, 31.12.2008, 
s. 62).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:378:0041:0041:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:378:0041:0041:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:378:0041:0041:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:354:0062:0062:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:354:0062:0062:FI:PDF
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21 02 51 06  Ympäristö ja luonnonvarojen kestävä hoito, energia mukaan luettuna

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— 97 422 000 217 150 000 122 563 971 209 151 608,61 152 907 681,52

Selvitysosa

Entinen momentti 21 04 01

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1905/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kehitysyhteistyön rahoi
tusvälineen perustamisesta (EUVL L 378, 27.12.2006, s. 41).

21 02 51 07  Inhimillinen ja sosiaalinen kehitys

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— 61 308 000 194 045 000 102 952 336 160 729 121,— 155 477 135,19

Selvitysosa

Entiset alamomentit 21 05 01 01, 21 05 01 02, 21 05 01 03 ja 21 05 01 04 sekä entiset momentit 21 05 02 ja 21 05 03

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (ETY) N:o 443/92, annettu 25 päivänä helmikuuta 1992, rahoitusavusta ja teknisestä avusta Aasian ja Lati
nalaisen Amerikan kehitysmaille sekä taloudellisesta yhteistyöstä näiden maiden kanssa (EYVL L 52, 27.2.1992, s. 1).

Neuvoston asetus (EY) N:o 1292/96, annettu 27 päivänä kesäkuuta 1996, elintarvikeapupolitiikasta ja elintarvikeavun hallin
nosta sekä elintarviketurvaan liittyvistä erityisistä tukitoimista (EYVL L 166, 5.7.1996, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 955/2002, annettu 13 päivänä toukokuuta 2002, hajautetusta yhteistyöstä 
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1659/98 muuttamisesta ja voimassaolon jatkamisesta (EYVL L 148, 6.6.2002, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 625/2004, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, hajautetusta yhteistyöstä 
annetun asetuksen (EY) N:o 1659/98 voimassaolon jatkamisesta ja muuttamisesta (EUVL L 99, 3.4.2004, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1905/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kehitysyhteistyön rahoi
tusvälineen perustamisesta (EUVL L 378, 27.12.2006, s. 41).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:378:0041:0041:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1992&mm=02&jj=27&type=L&nnn=052&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1996&mm=07&jj=05&type=L&nnn=166&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:148:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:099:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:378:0041:0041:FI:PDF
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21 02 51 08  Alueellinen yhteistyö Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden kanssa

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— 245 700 000 328 982 779 309 651 345 472 804 561,— 287 600 551,23

Selvitysosa

Entiset momentit 21 06 02, 21 06 03, 21 06 04, 21 06 05 ja 21 06 07

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 856/1999, annettu 22 päivänä huhtikuuta 1999, erityisen tukikehyksen vahvistamisesta perinteisille 
AKT-banaanien toimittajavaltioille (EYVL L 108, 27.4.1999, s. 2).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1905/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kehitysyhteistyön rahoi
tusvälineen perustamisesta (EUVL L 378, 27.12.2006, s. 41).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1338/2011, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011, teollistuneiden ja mui
den korkean tulotason maiden ja alueiden kanssa tehtävän yhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta annetun neuvoston ase
tuksen (EY) N:o 1934/2006 muuttamisesta (EUVL L 347, 30.12.2011, s. 21).

21 02 77  Pilottihankkeet ja valmistelutoimet

21 02 77 01  Valmistelutoimi – Yhteistyö keskitason tuloryhmään kuuluvien Latinalaisen Amerikan maiden kanssa

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— 375 000 p.m. 500 000 0,— 340 734,38

Selvitysosa

Entinen momentti 19 09 02

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta valmistelutoimen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:108:0002:0002:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:378:0041:0041:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:347:0021:0021:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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21 02 77 02  Valmistelutoimi – Liiketoimintaa ja tiedettä koskeva vaihto Intian kanssa

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— 952 768 p.m. 3 600 000 0,— 1 666 935,80

Selvitysosa

Entinen alamomentti 19 10 01 03

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta valmistelutoimen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

21 02 77 03  Valmistelutoimi – Liiketoimintaa ja tiedettä koskeva vaihto Kiinan kanssa

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— 815 562 p.m. 3 700 000 0,— 2 922 417,21

Selvitysosa

Entinen alamomentti 19 10 01 04

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta valmistelutoimen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

21 02 77 04  Valmistelutoimi – Yhteistyö keskitason tuloryhmään kuuluvien Aasian maiden kanssa

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— 515 825 p.m. 550 000 0,— 921 246,67

Selvitysosa

Entinen alamomentti 19 10 01 05

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta valmistelutoimen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

21 02 77 05  Valmistelutoimi: Euroopan unioni–Aasia – Politiikan ja käytännön integrointi

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— 281 080 p.m. 300 000 0,— 0,—

Selvitysosa

Entinen alamomentti 19 10 01 06

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta valmistelutoimen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

21 02 77 06  Pilottihanke – Maataloustuotannon rahoittaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— 75 000 p.m. 514 000 0,— 506 576,70

Selvitysosa

Entinen momentti 21 02 04

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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21 02 77 07  Valmistelutoimi – Afrikan alueellinen kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden verkosto viidennen vuosituhattavoitteen 
edistämiseksi

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— 375 000 p.m. 500 000 2 000 000,— 0,—

Selvitysosa

Entinen momentti 21 03 03

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta valmistelutoimen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viidenteen vuosituhattavoitteeseen pyrkivien organisaatioiden alueellisen verkoston perus
taminen Itä-Afrikkaan. Verkosto kokoaa yhteen Kenian, Etiopian, Somalian, Tansanian, Ugandan, Ruandan ja Burundin kansa
laisyhteiskunnan etu- ja palvelujärjestöjen olemassa olevat kansalliset foorumit – kyseisten maiden äitiys- ja 
lisääntymisterveysindikaattorit kuuluvat maailman huonoimpiin. Tämä viidenteen vuosituhattavoitteeseen liittyvä verkosto pyr
kii luomaan äitiys- ja lisääntymisterveyttä koskevan epävirallisen foorumin ajatusten, tietojen ja kokemusten vaihtoa varten ja 
tarjoamaan jäsenjärjestöille tilaisuuden tutkia mahdollisuuksia usean maan yhteistoimintaan ja yhteistyöhön sen tähdentämi
seksi, että viidenteen vuosituhattavoitteeseen on kiireesti kohdistettava enemmän poliittista ja taloudellista huomiota.

Hankkeen yhteydessä toteutettuihin toimiin kuuluu verkoston sihteeristön perustaminen yhteen jäsenjärjestöistä, virtuaalisen 
foorumin perustaminen tietojen ja parhaiden käytäntöjen levittämiseksi ja jakamiseksi sekä alueellisten tapahtumien järjestämi
nen alueen äitiys- ja lisääntymisterveyteen liittyvien tulosten parantamiseksi.

Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

21 02 77 08  Vesihuoltoa kehitysmaissa koskeva valmistelutoimi

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— 1 200 000 p.m. 1 500 000 0,— 1 994 360,—

Selvitysosa

Entinen momentti 21 04 06

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta valmistelutoimen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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Viiteasiakirjat-säädökset

Komission neuvostolle ja Euroopan parlamentille 12 päivänä maaliskuuta 2002 antama tiedonanto ”Vesihuolto kehitysmaissa 
ja EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan painopisteet” (KOM(2002) 132 lopullinen).

Neuvoston päätöslauselma, annettu 30 päivänä toukokuuta 2006, vesihuollosta kehitysmaissa ja EU:n kehitysyhteistyöpolitii
kan painopisteistä (DEVGEN 83 ENV 309, 9696/02).

21 02 77 09  Pilottihanke – Terveydenhuolto- ja koulutusalan menojen määrää ja laatua koskeva seuranta

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— — p.m. p.m. 0,— 195 860,15

Selvitysosa

Entinen alamomentti 21 05 01 05

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

21 02 77 10  Kehitysmaiden hyväksi toteutettavaa lääkealan tekniikan siirtoa koskeva valmistelutoimi

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— 375 000 p.m. 1 385 000 0,— 0,—

Selvitysosa

Entinen alamomentti 21 05 01 06

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta valmistelutoimen puitteissa maksamattomat sitoumukset.

Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

Viiteasiakirjat-säädökset

Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2007, TRIPS-sopimuksesta ja lääkkeiden saatavuudesta 
(EUVL C 175 E, 10.7.2008, s. 591).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:175E:0591:0591:FI:PDF
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21 02 77 11  Köyhyyteen liittyviä, trooppisia ja laiminlyötyjä sairauksia käsittelevää tutkimus- ja kehitystyötä koskeva valmistelutoimi

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— 300 000 p.m. 1 270 000 0,— 1 190 665,—

Selvitysosa

Entinen alamomentti 21 05 01 07

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta valmistelutoimen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

Viiteasiakirjat-säädökset

Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2007, TRIPS-sopimuksesta ja lääkkeiden saatavuudesta 
(EUVL C 175 E, 10.7.2008, s. 591).

21 02 77 12  Pilottihanke – Seksuaalisen väkivallan uhreille annettavan terveydenhoidon parantaminen Kongon demokraattisessa tasavallassa

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— 358 452 p.m. 400 000 0,— 160 000,—

Selvitysosa

Entinen alamomentti 21 05 01 08

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:175E:0591:0591:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF


KOMISSIO
OSASTO 21 — KEHITYS JA YHTEISTYÖ

LUKU 21 02 — KEHITYSYHTEISTYÖN RAHOITUSVÄLINE (DCI) (jatkoa)

21 02 77 (jatkoa)

20.2.2014 FI Euroopan unionin virallinen lehti II/897

21 02 77 13  Valmistelutoimi – Seksuaalisen väkivallan uhreille annettavan terveydenhoidon parantaminen Kongon demokraattisessa 
tasavallassa

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

2 000 000 1 200 000 1 500 000 1 250 000 0,— 0,—

Selvitysosa

Entinen alamomentti 21 05 01 09

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta valmistelutoimen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Valmistelutoimella on tarkoitus kouluttaa kongolaisia lääkäreitä sekä yleisiin gynekologisiin leikkauksiin että kriittisiin toimen
piteisiin, kuten fistelien korjaamiseen ja lantion korjausleikkauksiin.

Menossa on seksuaalista väkivaltaa Kongon demokraattisessa tasavallassa koskevan valmistelutoimen toinen toteutusvuosi. 
Vuonna 2014 on sen kolmas ja viimeinen toteutusvuosi.

Tavoitteet

Hanke rahoitetaan budjettikohdassa 21 05 01 09 olleen valmistelutoimen toisen toteutusvuoden määrärahoista. Se kattaa seit
semän terveydenhuollon aluetta Kongon demokraattisen tasavallan itäosissa, joissa tilanne on merkittävästi huonontunut. Hank
keessa keskitytään seksuaalisen väkivallan uhrien hoitamista (fistelien korjaaminen) sekä gynekologisia ja synnytykseen liittyviä 
toimenpiteitä koskevan koulutuksen antamiseen.

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi seuraaviin tarkoituksiin:

— Yleistavoite: autetaan parantamaan seksuaalisen väkivallan uhreille annettavaa terveydenhoitoa Pohjois-Kivussa ja itäisessä 
maakunnassa. 

— Erityistavoite:

kehitetään terveydenhuoltoinfrastruktuuria ja hoitohenkilöstön valmiuksia Pohjois-Kivussa ja itäisessä maakunnassa sukupuo
lielinten fistelien korjaamiseksi ja gynekologisten ja synnytykseen liittyvien leikkausten suorittamiseksi.

Täytäntöönpano:

Hanke rahoitetaan valmistelutoimen määrärahoista ja komissio hallinnoi sen täytäntöönpanoa suoraan keskitetysti Kongon 
demokraattisessa tasavallassa olevan unionin edustuston kautta ja Kongon demokraattisen tasavallan kanssa tehdyn rahoitus
sopimuksen mukaisesti.

Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF


KOMISSIO
OSASTO 21 — KEHITYS JA YHTEISTYÖ

LUKU 21 02 — KEHITYSYHTEISTYÖN RAHOITUSVÄLINE (DCI) (jatkoa)

21 02 77 (jatkoa)

II/898 FI Euroopan unionin virallinen lehti 20.2.2014

21 02 77 14  Energiatehokkuutta ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä edistävä maailmanlaajuinen rahasto (GEEREF)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— — p.m. 197 684 0,— 0,—

Selvitysosa

Entinen momentti 21 04 05

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta valmistelutoimen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

21 02 77 15  Pilottihanke – Strateginen panostaminen kestävään rauhaan ja demokratiakehitykseen Afrikan sarvessa

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

1 250 000 775 000 1 000 000 500 000

Selvitysosa

Entinen momentti 21 03 04

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Afrikan sarven ihmiset ja maat kärsivät kahdesta perusongelmasta eli osallistavan hallinnon ja vakauden puuttumisesta sekä 
demokratian ja demokraattisten prosessien ja ihmisten aidon osallistumisen puuttumisesta. Molempien ongelmien taustalla on 
perustava ja pysyvä hallintokriisi kaikissa Afrikan sarven maissa. Kriisin vaikutus tuntuu itse asiassa koko Koillis-Afrikassa sekä 
Euroopassa. Elleivät unioni ja muut tahot käsittele näitä asioita kokonaisvaltaisesti, alueella ei ole toivoa kestävästä toimeentu
losta, talouskasvusta, rauhasta eikä vakaudesta. Arabikevään tyyppinen kehitys tällä alueella ilman pitkän aikavälin näkemystä 
ja kansainvälisen yhteisön pitkäaikaista panostusta sen tueksi ei johtaisi mihinkään.

Ehdotetussa pilottihankkeessa puututaan näihin ongelmiin kaksitahoisella strategialla, jonka osat tukevat toisiaan. Molemmat 
ovat välttämättömiä uskottavien pitkän aikavälin vaihtoehtojen kehittämiseksi Afrikan sarven sotilasdiktatuureille:

1)  Riittävän toimintatilan varmistaminen kansalaisyhteiskunnalle sekä strateginen panostaminen aitoihin kansalaisyhteiskun
nan toimijoihin. Afrikan sarven kansalaisyhteiskunnalla ja sieltä muualle Afrikkaan asettuneilla maastamuuttajayhteisöillä on 
yhä enemmän toimintakykyyn ja ihmisoikeusloukkauksiin liittyviä haasteita. Hallitusten politiikka Afrikan sarven maissa perus
tuu yhä enemmän epäluottamukseen ja keskittyy kansalaisyhteiskunnan valvomiseen ja suitsemiseen sen tukemisen tai toimin
nan helpottamisen sijaan. Afrikan sarven viranomaiset pitävät kansalaisyhteiskuntaa uhkana tai peräti välittömänä vastustajana 
eivätkä salli kansalaisyhteiskunnan täydentävän niiden toimintalinjoja puhumattakaan niiden haastamisesta. Kansalaisyhteis
kunnalla on kuitenkin keskeinen osa demokraattisissa järjestelmissä ja prosesseissa. Kansalaisyhteiskunnan tiukentuva toimin
taympäristö on siksi haastettava kansallisella ja alueellisella tasolla, jotta kansalaisyhteiskunta voi olla osa demokraattisia 
prosesseja. Kansalaisyhteiskunnan toimijoita on vahvistettava, jotta ne pärjäävät aina vain vaikeammaksi muuttuvassa toimin
taympäristössä ja voivat osallistua demokraattisiin prosesseihin tulevaisuudessa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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2) Nuorten ja nuorisoliikkeiden vahvistaminen Afrikan sarvessa, jotta nämä olisivat valmiita tuleviin demokraattisiin muutok
siin. Nuoret ovat maidensa tulevaisuus sekä Afrikan sarvessa että sieltä muualle Afrikkaan asettuneiden maastamuuttajayhtei
söjen keskuudessa, mutta heillä ei ole vaadittavia taitoja ja tietoja eikä kokemusta rauhallisessa ja demokraattisessa ympäristössä 
elämisestä. Nuorilla ei myöskään ole keinoja kehittää näitä taitoja, eivätkä heidän hallituksensa juurikaan panosta nuorisoon. 
Monet nuoret asuvat pakolaisleireillä. Koska he ovat joutuneet siirtymään kotiseudultaan ja heidän oikeudellinen asemansa on 
usein epäselvä, heille ei ole tarjolla oppimismahdollisuuksia. Tulevien johtajien ja johtavien virkamiesten kouluttamisen ja aidosti 
demokraattisten prosessien omaksumisen kannalta on olennaisen tärkeää, että ulkopuoliset panostavat Afrikan sarven nuori
soon. On strategisesti viisaampaa investoida heidän taitojensa kehittämiseen ja hyödyntää heidän intoaan, unelmiaan ja tule
vaisuudentoiveitaan kuin panostaa nykyjärjestelmän muuttamiseen.

Pilottihankkeessa panostetaan seuraaviin maihin: Sudan ja Etelä-Sudan, Eritrea, Etiopia, Somalia (Somalimaa, Puntmaa) ja Dji
bouti. Samoin panostetaan sekä kansalliseen tasoon että (pien)aluetasoon, mutta ensisijainen lähestymistapa on alueellinen.

Afrikan sarven väestö kärsii osallistavan hallinnon, vakauden, demokratian ja ihmisten aidon osallistumisen puutteesta. Ellei näitä 
ongelmia käsitellä kokonaisvaltaisesti, alueella ei ole toivoa kestävästä toimeentulosta, talouskasvusta, rauhasta eikä vakaudesta.

Pilottihanke pyrkii edistämään uskottavia pitkän aikavälin vaihtoehtoja Afrikan sarven sotilasdiktatuureille varmistamalla riit
tävän tilan kansalaisyhteiskunnalle ja vahvistamalla nuorisoa ja nuorisoliikkeitä.

Djibouti: Hankkeessa ehdotetut toimet ovat tarpeen, koska Djiboutin kansalaisyhteiskunnan organisaatiot ovat heikosti kehit
tyneitä ja osallistuvat vain vähän maan kehitysprosessiin. Hankkeesta voitaisiin myös tukea kansalaisyhteiskunnan organisaati
oiden perehdyttämistä osallistamisprosesseihin ja maan täytäntöönpanokumppaneiden määrän lisäämistä.

Etiopia: Tukea tarvitsevat etenkin Etiopian kansalaisyhteiskunnan organisaatiot ja demokratiakehitys ottaen huomioon, että tällä 
hetkellä kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden toimintaympäristö on vaikea. Olisi kuitenkin hyvä suunnitella hanke uudelleen 
siten, että se kohdistetaan nuorisoon, koska muut osiot katetaan jo muista välineistä ja muista budjettikohdista (EKR, kehitys
yhteistyön rahoitusvälineen kansalaisyhteiskunnan organisaatioita / paikallisviranomaisia koskeva temaattinen ohjelma, EIDHR). 
Hankkeesta voitaisiin myös tukea kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden perehdyttämistä osallistamisprosesseihin ja maan täy
täntöönpanokumppaneiden määrän lisäämistä.

Eritrea: Eritreassa on tärkeintä tukea demokratiakehitystä ja nuorisoa. Samalla olisi otettava huomioon, että kansalaisyhteiskun
nan organisaatioiden toiminta-ala Eritreassa on erittäin rajoittunut.

Sudan ja Etelä-Sudan: Maantieteellisten ohjelmien päällekkäisyys vältetään edistämällä eri hallintorakenteiden ja etenkin oikeus
laitoksen valmiuksien kehittämistä osana hallinto/oikeusvaltio-osiota. Synergiaa muiden välineiden, etenkin EIDHR:n ja kehi
tysyhteistyön rahoitusvälineeseen liittyvien kansalaisyhteiskunnan järjestöjen / paikallisviranomaisten temaattisten ohjelmien 
kanssa, olisi edistettävä.

Alueellinen näkökulma: Hankkeen alueellinen osio on erityisen hyödyllinen, sillä sitä ei kateta mistään olemassa olevasta 
välineestä.

Hankkeessa olisi myös yksilöitävä täydentäviä toimia, kuten nuorisojärjestöjen valmiuksien parantaminen ja lisäverkostojen 
perustaminen edunsaajamaiden tiettyjä organisaatioita varten sekä toimien voimassaolon jatkaminen hankkeen kestävyyden 
varmistamiseksi.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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21 02 77 16  Pilottihanke – Kehitysmaiden eläinlääkintäpalvelujen parantaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

2 000 000 1 000 000

Selvitysosa

Vaikka Maailman eläintautijärjestö (OIE) ja unioni ovat yhdessä arvioineet eläinlääkintäviranomaisten toimintaa, organisoineet 
eläinterveydenhuollon hallintoa sekä toteuttaneet toimia lintuinfluenssan torjumiseksi, kehitysmaiden eläinlääkintäpalveluja on 
kiireellisesti parannettava ja rahoitettava seuraavista syistä:

a) Karjatalouden tuotosta menetetään eläintautien vuoksi koko maailmassa 20 prosenttia ja kehitysmaissa 30 prosenttia. Lähes 
miljardin kehitysmaissa (Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ja Kaakkois-Aasiassa) asuvan ihmisen toimeentulo on riippuvai
nen karjataloudesta. Karjan terveys on erittäin tärkeä köyhyyttä vähentävä tekijä. Ongelmat voidaan kuitenkin ratkaista 
perusteellisesti vasta, kun ne tunnistetaan nopeasti ja asiantuntevasti.

Heinäkuun 5 päivänä 2012 ilmestyneen Nature News -julkaisun mukaan:

”Kehitysmaat tarvitsevat apua raportointi- ja valvontaverkostojen kehittämisessä ja maanviljelijöiden ja eläinlääkäreiden kouluttamisessa tau
titapausten havaitsemiseen ja niistä raportoimiseen”, totesi OIE:n pääjohtaja Bernard Vallat Pariisissa.

Viimeaikaiset eläinten ja ihmisten influenssan torjuntaan liittyvät kansainväliset toimet ovat osoittaneet selvästi, että tarvitaan 
lisää monialaisia toimia, joilla parannetaan hallintoa ja kansanterveyttä ja varmistetaan, että eläinten terveydenhuoltojärjestelmä 
on kansainvälisten standardien mukainen, sekä edistetään julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia kyseisillä aloilla.

On tärkeää ottaa huomioon eläintautien aiheuttamat ongelmat, myös niiden taloudellinen vaikutus (alkutuotantoon, kauppaan 
ja jalostukseen), ja eläintauteihin on puututtava riippumatta siitä, ovatko ne zoonoottisia (esimerkiksi tuberkuloosi, luomistauti, 
rabies ja  pernarutto) tai muita kuin zoonoottisia (esimerkiksi suu- ja sorkkatauti ja pienten märehtijäin rutto), jotta voitaisiin 
suojella unionin kuluttajia, lemmikkieläimiä (jotka voivat levittää tauteja ihmisiin) ja karjaa. Lisätoimia uusien tautien ehkäise
miseksi ja valvomiseksi sekä bioturvallisuuden parantamiseksi on toteutettava naapurimaissa, kehitysmaissa ja siirtymätalouk
sissa, etenkin Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Näin tuetaan globaalien julkishyödykkeiden saantia ja edistetään pitkällä 
aikavälillä elintarviketurvaa, elintarviketurvallisuutta, kansanterveyttä ja köyhyyden vähentämistä. Eläinlääkintäpalvelujen julki
sen ja yksityisen komponentin hyvän hallinnon mahdollistaminen ja niiden ja julkisen terveydenhuollon välisen yhteistyön 
parantaminen on avain parempaan ja turvallisempaan maailmaan.

Noin 125 maassa on jo suoritettu eläinlääkintäpalvelujen laatua ja arviointia koskevien kansainvälisten standardien mukainen 
kansallisten eläinlääkintäpalvelujen alustava arviointi (PVS-arviointi). PVS-arviointiin liittyvät seurantatoimet ovat osa jatkuvaa 
prosessia, jolla pyritään parantamaan kestävästi eläinlääkintäpalvelujen ja kansainvälisten laatustandardien vastaavuutta ja joka 
on myös tehokas, pysyvä tae siitä, että eläimiä, ihmisiä ja maataloustuotantoa suojellaan kaikkialla maailmassa. Näitä toimia on 
toteutettava kehitysmaissa, etenkin Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, sekä naapurimaissa, jotta voitaisiin seurata saavutettua 
edistystä ja tukea eläinlääkintäpalvelujen ja eläinten terveydenhuoltojärjestelmien parantamista kansallisten tarpeiden ja priori
teettien perusteella (PVS:n puuteanalyysi).

PVS:n avulla edistetään ja parannetaan eläinten terveydenhuoltojärjestelmiä koskevan kansallisen lainsäädännön kehittämistä, 
varhaisvaroitusjärjestelmiä, kansallista terveystilannetta – zoonoottiset taudit mukaan luettuina – koskevaa yleistä avoimuutta 
eläintaudeista tiedottamisen kautta, nopeaa reagointia epidemioihin, bioturvallisuuteen liittyviä toimia, pakkoteurastusten kor
vaamista maanviljelijöille, tarvittavia rokotuksia sekä julkisen ja yksityisen sektorin (etenkin maanviljelijöiden, paimentolaisten 
ja yksityisten eläinlääkäreiden) valmiuksien parantamista ja yhteistyötä näiden välillä sekä varmistetaan laadukkaiden lääkkei
den käyttö.
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Valitettavasti tähän mennessä suoritetut PVS-arvioinnit ovat osoittaneet huolestuttavia heikkouksia ja puutteita yli sadassa 
maassa. Tilanne vaarantaa varhaisvaroitusjärjestelmän ja kansallista terveystilannetta ja zoonooseja koskevan yleisen avoimuu
den sekä lisää huomattavasti pandemioiden ja eläintautien torjunnasta aiheutuvia yleisiä kuluja, mikä vaikuttaa katastrofaali
sesti miljardin karjankasvatuksesta suoraan elävän ihmisen elämään.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

21 02 77 17  Pilottihanke – Yritysten sosiaalinen vastuu ja kehitysmaiden tehdastyöntekijöiden mahdollisuus osallistua vapaaehtoiseen 
perhesuunnitteluun

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

750 000 375 000

Selvitysosa

Tavoitteet

Määrärahalla on tarkoitus perustaa Euroopan laajuinen verkosto, joka yhdistää monikansalliset yritykset, joilla on toimintaa kehi
tysmaissa ja pääkonttori Euroopassa, ja perhesuunnittelupalveluja tarjoavat järjestöt. Hanke kohdistetaan erityisesti sellaisille yri
tyksille, joilla on tehtaita maissa, joissa on suuri puute perhesuunnittelupalveluista. Euroopan laajuisen verkoston tavoitteena 
on tarjota foorumi ajatusten, tietojen ja kokemusten vaihdolle yritysten sosiaaliseen vastuuseen liittyvän perhesuunnittelun alalla. 
Verkosto tarjoaa yrityksille ja perhesuunnittelua tarjoaville järjestöille yhteistyömahdollisuuksia, jotta parannetaan tehdastyön
tekijöiden mahdollisuutta osallistua perhesuunnitteluun maissa, joissa perhesuunnittelupalveluista on suuri puute.

Määrärahalla perustetaan pilottihanke, joka selvittää yritysten sosiaalisen vastuun ja vapaaehtoisen perhesuunnittelupalvelun tar
joamisen tehtaissa välisiä yhteyksiä.

Hankkeeseen kuuluvat toimet

Vaihe 1: Sellaisten monikansallisten yritysten kartoittaminen, jotka sijaitsevat unionissa ja joiden palveluksessa on paljon nais
puolisia tehdastyöntekijöitä kehitysmaissa, joissa perhesuunnittelupalveluista on suuri puute.

Vaihe 2: Foorumin perustaminen perhesuunnittelua ja yritysten sosiaalista vastuuta koskevien ajatusten, tietojen ja kokemusten 
vaihtoa varten.

Vaihe 3: Vapaaehtoista perhesuunnittelua ja yritysten sosiaalista vastuuta koskevan pilottihankkeen täytäntöönpanon tukemi
nen yhdessä tehtaassa.

Vaihe 4: Pilottihankkeen tulosten dokumentointi ja levittäminen.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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21 02 77 18  Pilottihanke – Panostaminen kestävään rauhaan ja yhteisöjen jälleenrakennukseen Caucan alueella Kolumbiassa

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

1 500 000 750 000

Selvitysosa

Tämän pilottihankkeen tarkoituksena olisi elvyttää Caucan alueen pienimuotoista maataloutta, jotta pienyhteisöt saisivat parem
mat mahdollisuudet päästä eroon alueen aseellisesta ja sosiaalisesta konfliktista. Pilottihankkeen avulla olisi näin ollen varmis
tettava fyysisten infrastruktuurien rakentaminen, kehittäminen ja ylläpito sekä jakelukeskuksen perustaminen, jotta näiden 
yhteisöjen tuottamia maataloustuotteita voitaisiin myydä ja jakaa edelleen paikallisesti ja alueellisesti. Lisäksi sillä olisi helpo
tettava muiden Kolumbian kriisialueiden tapaisten konfliktien mahdollista ratkaisua.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

21 02 77 19  Valmistelutoimi – Sahelin alueen nomadiyhteisöjen terveystilanteen parantamiseen tähtäävän selviytymiskyvyn vahvistaminen 
kriisin jälkeen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

3 000 000 1 500 000

Selvitysosa

Malin ja Nigerin pohjoisosien väestö kärsii jatkuvista terveysongelmista: alueen terveysindikaattorit ja etenkin seksuaali- ja lisään
tymisterveydenhuollon indikaattorit ovat erittäin huonot. Vaikka näiden kahden maan tilanne kriisin jälkeen on melko erilai
nen, huonot terveysindikaattorit johtuvat pohjimmiltaan samoista syistä: laajat maaseutualueet, sosiaaliset ja kulttuuriset esteet, 
riittämättömät terveysinfrastruktuurit, terveysalan asiantuntemuksen ja valmiuksien puute ja etenkin pätevän terveydenhoito
henkilöstön puute sekä ammattitaitoisen hoitohenkilöstön heikko sitoutuminen tehtäviinsä. Nämä haasteet ovat yleisiä Saha
ran eteläpuolisessa Afrikassa, mutta hankkeen kohdealueen nomadiväestöllä on lisätarpeita, joita terveydenhuoltojärjestelmä ei 
nykyisellään kata. Terveydenhuoltojärjestelmä ei usein pysty vastaamaan liikkuvien paimentolaisryhmien tarpeisiin. Tämän seu
rauksena näiden ryhmien haavoittuvuus lisääntyy entisestään, vaikka ne kärsivät jo riittämättömästä ravinnosta, sukupuolten 
välisestä eriarvoisuudesta, äitiys- ja lapsikuolleisuudesta ja laadukkaiden terveyspalvelujen ja tiedon puutteesta.

Näiden kahden alueen kriisin jälkeisen tilanteen rinnastaminen auttaisi hyötymään kokemuksista ja selvittämään parhaita käy
täntöjä. Näin voitaisiin vahvistaa selviytymiskykyä ja niveltää toisiinsa hätäapu, kunnostustoimet ja kehitysyhteistyö, mikä olisi 
erittäin tärkeää unionille AGIR-aloitteen yhteydessä. Tämän pilottihankkeen parhaita käytäntöjä voitaisiin toistaa AGIR-aloitteen 
ja muiden aloitteiden yhteydessä.

Käyttämällä terveydenhoitoalaa esimerkkinä korostaen erityisesti seksuaali- ja lisääntymisterveyttä valmistelutoimen tarkoituk
sena on vahvistaa perustaso, antaa toimintaan liittyviä suosituksia selviytymiskyvyn vahvistamiseksi ja hätäavun, kunnostustoi
mien ja kehitysyhteistyön niveltämiseksi sekä panostaa niihin, jotta ne lujittaisivat yhteisöjen ja nomadiväestön terveyteen 
liittyviä valmiuksia Malissa ja Nigerissä kriisin jälkeen.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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Tavoitteet

Hankkeen yleistavoitteena on parantaa terveydenhoitohenkilöstön valmiuksia tarjota laadukkaita palveluita, jotka on kohden
nettu nomadiryhmien erityistarpeisiin (kriisin jälkeisessä tilanteessa) korostaen erityisesti seksuaali- ja lisääntymisterveyttä. Val
mistelutoimessa terveydenhoitoalaa käytetään esimerkkinä, kun arvioidaan ja kootaan parhaita käytäntöjä, jotka koskevat 
selviytymiskyvyn vahvistamista ja hätäavun, kunnostustoimien ja kehitysyhteistyön niveltämistä Pohjois-Malin ja Pohjois-
Nigerin kriisin jälkeen. Hankkeella kehitettäisiin myös innovatiivisia menetelmiä ja parannettaisiin opetusohjelmia siten, että 
niissä otettaisiin huomioon nomadiryhmien tarpeet. Hankkeen tuloksena saadaan yhteisö- ja paikallistasolla kerättyjä luotetta
via ja kattavia terveystietoja, joiden avulla voidaan parantaa terveysalan ohjelmasuunnittelua ja lisätä kansallisten ja paikallisten 
terveydenhoitojärjestelmien vastuullisuutta. Selviytymiskyvyn vahvistamista ja hätäavun, kunnostustoimien ja kehitysyhteis
työn niveltämistä koskevia parhaita toimia jaetaan ja levitetään ja terveysalan opetusohjelmia kehitetään siten, että parannetaan 
valmiuksia käsitellä nomadiryhmien terveyteen liittyviä tarpeita.

Ensisijainen kohderyhmä on nomadiväestö Pohjois-Malin ja Pohjois-Nigerin maaseudulla ja erityisesti tämän väestönosan haa
voittuvimmassa asemassa olevat ja riskialtteimmat ryhmät (naiset, tytöt ja alle viisivuotiaat lapset). Toissijaisen kohderyhmän 
muodostavat samojen alueiden terveysalan ammattilaiset ja yhteisöjen terveydenhoitohenkilöstö.

Toimen toteutuksesta vastaavat paikalliset kansalaisyhteiskunnan järjestöt ja humanitaariset toimijat, joilla on paikallista hen
kilöstöä alueella, kansallisten painopisteiden ja hallituksen suunnitelmien mukaisesti (mukaan lukien YK:n vuosituhannen kehi
tystavoitteiden 4 ja  5 saavuttaminen, sillä sekä Mali että Niger ovat jäljessä tavoitteesta

(1)  Sekä Malin että Nigerin on edistyttävä, jotta ne saavuttaisivat vuosituhannen kehitystavoitteet vuoteen 2015 mennessä ja erityisesti tavoitteet 4 ja  5
(lapsikuolleisuus ja äitiyskuolleisuus).

) ja läheisessä yhteistyössä kaikkien 
alueella olevien toimijoiden kanssa, joita ovat paikallis- ja alueviranomaiset, paikalliset ja kansalliset terveydenhoitopalvelut ja 
koulutuspalvelut, yhteisöt ja kehitysyhteistyöalan toimijat (Euroopan unioni, avunantajat, YK:n järjestöt, yksityissektori, kansa
laisjärjestöt, viranomaiset, yhteisöjen terveydenhuollon ja lääkintäalan työntekijät), ottaen huomioon AGIR-aloitteen yhteydessä 
toteutettavat toimet.

Hankkeeseen kuuluvat toimet

Valmistelutoimessa on kolme vaihetta:

Vaihe 1: Operaatioanalyysi nomadiryhmien terveystilanteen lähtökohtien määrittämiseksi

Toimen tarkoituksena on vahvistaa terveysindikaattorien perustaso ja tutkia mitkä ovat määrittävät tekijät nomadiväestön ja eri
tyisesti tämän väestönosan haavoittuvimmassa asemassa olevien ja riskialtteimpien ryhmien (naiset, tytöt ja alle viisivuotiaat lap
set) laadukkaan terveydenhuollon saatavuuden kannalta. Lisäksi kartoitetaan olemassa olevat terveydenhuoltoon liittyvät 
valmiudet ja aloitteet (mukaan lukien AGIR ja muut kansainväliset aloitteet, hallituksen johtamat terveydenhoitopalvelut ja kou
lutuskeskukset sekä perinteiset ja yhteisön terveydenhoitohenkilöstö). Tutkimuksessa arvioidaan perusterveydenhoidon tarjon
taa nomadiryhmille ja ennaltaehkäisyä koskevan tiedon ja palvelujen tarjontaa (mukaan lukien äitien ja lasten terveydenhoito, 
rokotukset, ravinto, lisääntymisterveys, sukupuoleen perustuva väkivalta jne.)

(2)  Perusterveydenhoidolla tarkoitetaan äitien ja lapsien terveys, rokotukset ja ravitsemus (etenkin lasten ja imettävien äitien akuutti aliravitsemus), lisään
tymisterveydenhuolto (synnytyslääkärin hoito hätätilanteissa, synnytystä edeltävä ja synnytyksen jälkeinen hoito, perhesuunnittelun saatavuus, vaaral
listen raskaudenkeskeytysten ehkäisy jne.), epidemioiden ja sairauksien hoito (HI-virus/aids mukaan luettuna), sairaanhoito, varhaisen vaiheen
psykologinen ja kliininen hoito etenkin, kun on kyse sukupuoleen perustuvasta väkivallasta (seksuaalinen väkivalta, lapsi- ja pakkoavioliitot, naisten
sukuelinten leikkaus tai silpominen jne.).

.

Vaihe 2: Toimintaan liittyvien suositusten antaminen ja parhaiden käytäntöjen selviytymiskyvyn vahvistamiseksi ja hätäavun, kunnostus
toimien ja kehitysyhteistyön niveltämiseksi kerääminen, jotta tietämystä voitaisiin siirtää AGIR-hankkeeseen ja muihin asiaan liittyviin 
aloitteisiin

Arvioinnin jälkeen toimintaa analysoidaan sen perusteella, miten kehitysyhteistyön toimijat (EU:n toimijat, avunantajat, YK:n 
järjestöt, yksityissektori, kansalaisjärjestöt, viranomaiset, yhteisöjen terveydenhuollon ja lääkintäalan työntekijät) ovat vastan
neet nomadiryhmien tarpeisiin hätäapuvaiheessa ja kriisin jälkeisessä vaiheessa (koordinointi- ja varoitusmekanismit). Toimin
nassa korostetaan parhaita käytäntöjä kummassakin maassa erityisesti yhdistämällä liikkuvia ja paikallaan pysyviä 
terveyspalveluja ja eläimille ja ihmisille suunnattujen toimien tarjoamista kiinnittäen huomiota kummassakin maassa toteutet
tujen lähestymistapojen samankaltaisuuksiin ja eroavaisuuksiin.
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Lopuksi laaditaan toimintaan liittyviä suosituksia siitä, miten unioni etenee etenkin AGIR-aloitteen yhteydessä kohti nomadi
ryhmien pitkän aikavälin selviytymiskyvyn vahvistamiseen suuntautuvaa tavoitetta myös kriisin ja hätäaputoimien aikana hor
juttamatta paikallisten ja kansallisten viranomais- ja epävirallisten rakenteiden vakautta.

Vaihe 3: Terveysalan ammattilaisten ja yhteisöjen terveydenhoitohenkilöstön nomadiryhmiä koskevien valmiuksien parantaminen ja säilyt
täminen kestäviä terveysjärjestelmiä silmällä pitäen

Toiminta perustuu tiettyihin nomadiryhmien tarpeita koskevien valmiuksien kehittämisestä saatuihin tietoihin. Vaiheessa kes
kitytään erityisen nomadiyhteisöjen tarpeisiin keskittyvän opetusohjelman kehittämiseen ja sellaisten näyttöön perustuvien stra
tegioiden dokumentointiin, jotka ovat osoittautuneet tuloksellisiksi ja joihin paimentolaisryhmät ovat sitoutuneet. Toiminta 
toteutetaan yhteistyössä koulutuslaitosten ja paikallisten ja kansallisten viranomaisten kanssa. Koulutus sisältää suuren määrän 
perusterveydenhoitoa ja ennaltaehkäisyä koskevaa tietoa, mukaan lukien raskaana olevien naisten ohjaaminen terveyskeskuk
siin. Se sisältää myös nomadiryhmien terveydentilaa koskevien tietojen keräämistä ja seuraamista koskevaa koulutusta. Koulu
tus on kohdistettu terveydenhoitohenkilöstölle ja erityisesti yhteisöjen naispuoliselle terveydenhoitohenkilöstölle ja perinteisille 
kätilöille, jotta parannetaan nomadiryhmien mahdollisuutta saada terveyspalveluja. Koulutus sovitetaan yhteen kansallisten pai
nopisteiden kanssa ja sillä tuetaan olemassa olevia laitoksia.

Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

21 02 77 20  Valmistelutoimi – Kongon demokraattisen tasavallan itäosassa sijaitsevassa Etelä-Kivun maakunnassa olevan Luhwindjan valta-
alueen kaivosalueilla seksityöntekijöinä toimivien lasten ja naisten sosiaalis-taloudellinen uudelleen yhteiskuntaan sopeuttaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

2 200 000 1 100 000

Selvitysosa

Kongon demokraattisen tasavallan itäosassa sijaitsevaa Etelä-Kivun maakuntaa koetelleet kriisit ovat syösseet paikallisyhteisöt 
äärimmäiseen köyhyyteen.

Kyseisen maakunnan asukkaista on köyhiä jopa 84,7 prosenttia, ja se kuuluu Equateurin ja Bandundun ohella Kongon demo
kraattisen tasavallan kolmeen köyhimpään maakuntaan.

Köyhyys on todellisuutta myös Luhwindjan valta-alueella, joka on yksi maakunnan kahdeksastatoista valta-alueesta. Aiemmin 
yli 90 prosenttia valta-alueen väestöstä sai elantonsa pienimuotoisesta kaivostoiminnasta.

Nykyisin lähes kaikki kaivosalueet kuuluvat Banro-yhtiölle, jonka harjoittama laaja teollinen toiminta haittaa muuta toimintaa, 
joka voisi hyödyttää paikallisyhteisöjä enemmän.

Nämä yhteisöt joutuvat hankkimaan elantonsa kaivamalla kultaa muilla alueilla, joita pidetään vaarallisina, ja seuraukset ovat 
usein tuhoisia. Koulua käymättömien määrä on huolestuttava. Köyhien perheiden pikkupojat ja -tytöt luopuvat opiskelemisesta 
työskennelläkseen kaivoksissa.

Lapsia suojelevan, 10  päivänä  tammikuuta 2009 annetun lain 53  artiklan f alakohdassa kielletään kaikkinainen työ, joka on 
luonteeltaan ja olosuhteiltaan sellaista, että se todennäköisesti vahingoittaa lasten terveyttä, kasvamista, turvallisuutta, kehitystä, 
ihmisarvoa tai moraalia.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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Nuoret, jopa 13-vuotiaat tytöt ja naiset joutuvat toimimaan perheenpäinä ja toimimaan seksityöntekijöinä, jotta yhteisöt selvi
äisivät, etenkin kun otetaan huomioon, että useimmilla miehillä ei ole tulonlähteitä.

Seksityö ja sen lieveilmiöt, kuten fyysinen väkivalta ja huumeiden käyttö, ovat nykyisin alati pahenevia ongelmia Luhwindjan 
valta-alueen kaivoksissa.

Maan hallituksen, kansalaisyhteiskunnan ja Yhdistyneiden kansakuntien virastojen on pyrittävä varmistamaan, että vuosituhan
nen kehitystavoite nro 1 – äärimmäisen köyhyyden ja nälän poistaminen – saavutetaan kyseisellä alueella.

Tavoitteet

Lasten ja nuorten työskenteleminen sekä tyttöjen ja naisten toimiminen seksityöntekijöinä Luhwindjan kaivoksissa osoittavat 
selvästi, millaisessa köyhyydessä alueella eletään.

Hankkeen yleisenä tavoitteena on auttaa Luhwindjan valta-alueella asuvien elinolojen kohentamisessa keskittyen erityisesti kou
luttamaan nuoria, jotka ovat luopuneet opiskelemisesta työskennelläkseen kaivoksissa.

Erityisesti on otettava huomioon kaivosalueilla seksityöntekijöinä toimivat nuoret tytöt ja naiset, joista useimmat saavat jo var
hain hi-virus-/aids-tartunnan ja muita sukupuolitauteja, sekä ei-toivottuja raskauksia koskeva kysymys. Tämän alan toimenpi
teet toteutetaan yhteistyössä tohtori Denis Mukwegen johtaman Panzi-sairaalan kanssa.

Nämä toimenpiteet toteutetaan tiiviissä yhteistyössä kansallisten ja paikallisten viranomaisten, paikallisyhteisöjen sekä muiden 
kehitysyhteistyötoimijoiden kanssa (tuenantajat, Yhdistyneiden kansakuntien virastot, yksityisen sektorin toimijat ja valtioista 
riippumattomat järjestöt).

Hanketoiminnot

Toiminnassa on kolme päävaihetta:

Ensimmäinen vaihe: kaikkien Luhwindjan kaivosalueilla työskentelevien 5–15-vuotiaiden lasten koulunkäynnin uudelleen aloittaminen 
(800 000 Yhdysvaltain dollaria)

— paikallisyhteisöjen valistaminen lastensuojelua koskevasta lainsäädännöstä sekä muista kansallisista ja kansainvälisistä 
oikeudellisista välineistä, 

— koulutuskeskuksen rakentaminen lapsille, jotka ovat työskennelleet kaivoksissa ja joista jotkut eivät ole käyneet koskaan 
koulua, 

— keskuksen hyvän toimivuuden varmistavan välineistön hankkiminen; kun keskus on valmistunut, sillä on oltava opetus
materiaalia ja muuta välineistöä, jonka avulla lapsille voidaan tarjota mahdollisimman hyvä oppimisympäristö ja mahdol
lisuudet jatkaa opintojaan myöhemmin, 

— tarvittavan henkilöstön palvelukseen ottaminen; palvelukseen otettavalla henkilöstöllä on oltava pedagogisia erityisval
miuksia, jotta he tulevat toimeen koulun sääntöihin tottumattomien lasten kanssa; henkilöstö on myös vastuussa siitä, että 
kaivoksissa olevat lapset kirjataan oppilaiksi vanhempien avustuksella psykologi- ja sosiaalihuoltopalvelujen järjestäminen, 

— kun lapset on rekisteröity, heille tarjotaan kolmen ensimmäisen kuukauden aikana psykologipalveluja, sillä nämä lapset ovat 
eläneet vaarallisissa ja epätavallisissa olosuhteissa; tätä varten otetaan palvelukseen psykologiaan perehtynyt asiantuntija, 

— lapset jaotellaan heidän koulutustasonsa mukaisesti; tasoja on kolme: ensimmäinen taso on tarkoitettu lapsille, jotka eivät 
ole koskaan käyneet koulua tai keskeyttäneet koulun ensimmäisellä tai toisella luokalla; heille annetaan toiselle luokalle tar
koitettua opetusta, 

— toinen taso on tarkoitettu lapsille, joiden koulunkäynti on päättynyt kolmannelle tai neljännelle luokalle; heille annetaan 
neljännelle luokalle tarkoitettua opetusta, 

— kolmas taso on tarkoitettu lapsille, joiden koulunkäynti on päättynyt viidennelle luokalle tai jotka ovat jääneet kuudennelle 
luokalle; heille annetaan kuudennelle luokalle tarkoitettua opetusta,

kunkin kouluvuoden päätteeksi kuudennella luokalla olevat lapset suorittavat alakoulun päättäville tarkoitetun kansallisen 
kokeen, joka valmentaa heitä siirtymään yläkouluun,

koulussa järjestetään ruokailu, mikä kannustaa lapsia osallistumaan opetukseen ja hillitsee vanhempia lähettämästä lapsia töi
hin kaivokseen.
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Lasten kaivoksissa ansaitsemaa rahaa on käytetty perheen kulujen kattamiseen. Tämän käytännön lopettamiseksi hankkeessa 
on määrä lahjoittaa keskuksessa käyvien lasten perheille kuukausittain apupaketti, johon kuuluu säkillinen riisiä sekä pieni 
öljykanisteri.

— hankkeen vaikutuksia arvioitaessa otetaan huomioon kaivoksista keskukseen rekisteröityjen lasten lukumäärä, heidän pää
semisensä joko paikalliseen tai muualla sijaitsevaan yläkouluun, paikallisen yhteisön ja paikallisviranomaisten osallistumi
nen kaivoksissa käytettävää lapsityövoimaa koskevan ongelman ratkaisemiseen sekä lasten saaman opetuksen laatu.

Toinen vaihe: ammatillisen koulutuksen järjestäminen Luhwindjan kaivoksissa työskenteleville 16–18-vuotiaille (1 150 000 Yhdysvaltain 
dollaria)

— paikallisyhteisöjen valistaminen lastensuojelua koskevasta lainsäädännöstä sekä muista kansallisista ja kansainvälisistä 
oikeudellisista välineistä; asianomaisten nuorten on oltava perillä oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan, 

— ammatillista opetusta tarjoavan keskuksen rakentaminen; paikalliset olosuhteet huomioon ottaen opetusta annetaan seu
raavilla aloilla: tekstiiliala, muuraus, kirvesmiehentyö, ruuanlaittotaidot sekä hitsaustyöt, 

— keskuksen hyvän toimivuuden varmistavan välineistön hankkiminen; keskuksessa annettavaa teoreettista opetusta täyden
netään valtioista riippumattomien järjestöjen, valtion omistamien yhtiöiden jne. järjestämällä työharjoittelulla, 

— tarvittavan henkilöstön palvelukseen ottaminen; kunkin opetettavan alan pätevä henkilöstö otetaan palvelukseen joko itse 
valta-alueelta tai muualta, 

— psykologi- ja sosiaalihuoltopalvelujen järjestäminen; aiemmat kokemukset ovat osoittaneet, että tälle ikäryhmälle on tyy
pillistä poikkeava toiminta: hampun polttaminen ja muiden huumeiden käyttäminen, seksityö jne., 

— nuorten auttaminen sopivan alan valitsemisessa; kun nuoret ovat saaneet psykologi- ja sosiaalihuoltopalveluja, heidät jae
taan ryhmiin valitsemiensa alojen mukaisesti; tarkoituksena on vahvistaa heidän minäkuvaansa ja antaa heille valmiudet 
ottaa paikkansa yhteiskunnassa, 

— hankkeesta edunsaajille aiheutuvien vaikutusten arvioiminen ja sen selvittäminen, onko annettu koulutus edistänyt paikal
listen ongelmien ratkaisemista; arvioiden ja selvitysten laatiminen ja lähettäminen tuenantajille.

Kolmas vaihe: Luhwindjan kaivosalueilla seksityöntekijöinä toimivien nuorten tyttöjen ja naisten auttaminen lähtemään nykyisestä tilan
teesta ja hankkimaan elantonsa muilla tavoin köyhyyden vähentämiseksi (760 000 Yhdysvaltain dollaria)

— tarvittavan työvoiman palvelukseen ottaminen; palvelukseen otetaan teknikoita sekä muuta henkilöstöä, joilla on asian
tuntemusta syrjäytyneiden tyttöjen ja naisten kouluttamisesta ja jotka johtavat hankkeen tätä vaihetta, 

— seksityöntekijöinä toimivien alaikäisten tyttöjen ja naisten valistaminen ihmisoikeuksista; hankkeen edunsaajille tarjotaan 
tiedotuksen yhteydessä vapaaehtoisuuden pohjalta säännöllisiä testejä hi-virus-/aids-tartunnan ja muiden vastaavien tau
tien varalta,

sairaanhoitajat tekevät testin tohtori Denis Mukwegen johtamassa Panzin sairaalassa. Testatut henkilöt voidaan tarvittaessa 
ohjata saamaan psykologista ja lääketieteellistä hoitoa,

— seksityöntekijöinä toimivien alaikäisten tyttöjen ja naisten valistaminen muista elannon hankkimistavoista ja syntyvyyden 
säännöstelystä,

koska kyseiset henkilöt ovat eläneet äärimmäisissä sosiaalis-taloudellisissa oloissa, heille opetetaan erilaisia syntyvyyden sään
nöstelyä koskevia strategioita; yhtiö voisi allekirjoittaa seksityöntekijöiden kanssa sopimuksia, joilla pyritään rajoittamaan syn
nyttämistä ja estämään kaivoksissa käyminen,

— yhtiön ja seksityöntekijöinä toimivien nuorten tyttöjen ja naisten tekemien, kaivoksiin palaamisen estämistä koskevien sopi
musten noudattamista valvovan ryhmän perustaminen; merkittävän monet näiden tyttöjen ja naisten lapsista ovat 
kaivosalueilla, 

— nuorten naisten auttaminen löytämään muita elannon hankkimistapoja perheelle (maataloustyöt, karjankasvatus, vähit
täiskauppa jne.) tarkoituksena on näiden tyttöjen ja naisten voimaannuttaminen.
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Hankkeen arvioiminen: Sen todentaminen, ovatko edunsaajat noudattaneet lupaustaan olla palaamatta kaivoksiin ja onko elan
non hankkiminen muilla tavoin onnistunut ja onko syntyvyyden säännöstelemiseksi annettuja neuvoja noudatettu.

Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

21 02 77 21  Valmistelutoimi – Yhteisötaloutta ja sosiaalisten yritysten perustamista Itä-Afrikkaan edistävien paikallisten kumppanuuksien 
kehittäminen ja vahvistaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

1 000 000 500 000

Selvitysosa

Valmistelutoimesta on tarkoitus tukea unionin strategiaa Itä-Afrikan kansojen hyvinvoinnin edistämiseksi ja heidän auttami
sekseen pääsemään köyhyydestä omavaraiseen talouskasvuun.

Sillä pyritään vahvistamaan paikallisten sidosryhmien valmiuksia, yhteisvastuuta ja poliittista sitoutuneisuutta, jotta ne voisivat 
toteuttaa rakenteellisia muutoksia, joilla kannustetaan perustamaan sosiaalisia yrityksiä, jotka ovat tärkeä yhteisötalouden ja kan
salaisyhteiskunnan tukipilari. Nämä yritykset tuottavat ja jakavat etenkin kestävään maatalouteen ja karjataloustuotantoon, luon
nonvarojen hallintaan, energiatehokkuuteen, kulttuuriin ja koulutukseen sekä terveys- ja hoitopalveluihin liittyviä tuotteita ja 
palveluita.

Sosiaaliset yritykset ovat osuuskuntien ohella yhteisötalouden toimijoita, jotka myyvät tavaroita ja palveluita pyrkien saamaan 
aikaan yhteiskunnallisen vaikutuksen

(1)  Sosiaalinen vaikutus syntyy solidaarisesta toiminnasta epäedullisessa asemassa olevien ja syrjäytyneiden sekä nuorten ja vanhusten parissa ottaen huo
mioon tulevat sukupolvet (esimerkiksi hyödyntämällä luonnonvaroja tehokkaasti täi vähentämällä päästöjä tai jätteiden määrää) siten, että parannetaan
ihmisten elämänlaatua kehittämällä ihmisten tarpeet täyttäviä palveluita ja tuotteita, jotka edistävät yhteisöjen ja sosiaalisen pääoman kehitystä, esi
merkiksi tuottamalla ja jakamalla terveellisiä ja kohtuuhintaisia elintarvikkeita tai helpottamalla kouluttautumista ja elinikäistä oppimista.

 sen sijaan, että ne tuottaisivat omistajilleen tai osakkailleen voittoa. Niitä hallinnoidaan 
avoimesti ja vastuullisesti ja erityisesti niiden toimintaan otetaan mukaan työntekijät, kuluttajat ja sidosryhmät, joihin niiden 
kaupallinen toiminta vaikuttaa

(2)  Eva Deraedt, Social Enterprise: A Conceptual Framework, ILO / Hoger instituut voor de arbeid, Leuwen 2009.
Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle: Sosiaalisen yrittäjyyden aloite – Suotui
san toimintaympäristön luominen sosiaalisen talouden ja innovoinnin keskiöön kuuluville sosiaalisille yrityksille, KOM(2011) 682; Bryssel 25.10.2011

. ILO on toteuttanut merkittäviä toimia korostaakseen niiden roolin merkitystä talouden kes
tävyyden, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, ekologisen tasapainon, asianmukaisen työolojen vakauden, konfliktien ratkaisun 
ja sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi

(3)  Esimerkiksi: The Reader 2010: ”Social and Solidarity Economy: Building a Common Understanding”; Kansainvälisen työjärjestön kansainvälinen kou
lutuskeskus, 2010.

. Valmistelutoimeen sisällytetään ILO:n toiminnasta saadut kokemukset.

Sosiaalisen yrityksen tai osuuskunnan käynnistämiseen, kehittämiseen ja mallintamiseen liittyvän prosessin on usein perustut
tava voimavarojen innovatiiviseen käyttöön ja yhdistämiseen. Niin pystytään hyödyntämään mahdollisuudet katalysoida sosi
aalisia muutoksia ja/tai vastata sosiaalisiin tarpeisiin, joita sosiaaliset yritykset pyrkivät viemään eteenpäin.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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Valmistelutoimen innovatiivinen lähestymistapa perustuu siihen, että yhdistetään liian vähän käytetyt voimavarat ja paikallisen 
kehityksen moottorit ja kehitetään ja testataan uusia tapoja ja keinoja edistää kestäviä yhteisöjä (kahdessa Itä-Afrikan maassa, 
Keniassa ja Etiopiassa). Toiminta perustuu yhteisötalouteen:

— sosiaalisia yrityksiä pannaan liikkeelle ja niille annetaan mahdollisuudet vaikuttaa siten, että ne muuttuvat epävirallisista yri
tyksistä sosiaalisiksi yrityksiksi, joissa on mahdollista kehittää taitoja, itsetuntemusta, keskinäistä vastuuta sekä lisätä tuloja 
ja hyvinvointia, 

— toimilla vahvistetaan paikallisia kehitysyhteistyökumppanuuksia avainasemassa olevien instituutioiden, sidosryhmien ja 
henkilöiden välillä, jotka edistävät ja tukevat sosiaalisten yritysten luomista, kehittämistä ja sulautumista sellaisiin ekosys
teemeihin, jotka edistävät niiden kehitystä ja kestävyyttä ja perustuvat osallistumisen, yhteisvastuun ja demokraattisen hal
linnon periaatteille, 

— toimintaan otetaan mukaan Euroopan maahanmuuttajaorganisaatiot, sillä niillä on tärkeä taloudellinen rooli pääoman Itä-
Afrikkaan sijoittamisessa ja lisäksi niillä on sosiaalisia ja poliittisia yhteyksiä alueelle, 

— toiminnassa helpotetaan vertaisoppimista hyödyntämällä ja käyttämällä hyväksi unionin uusien jäsenvaltioiden yhteisöta
louden toimijoilta saatua kokemusta ja asiantuntemusta, koska nämä ovat onnistuneet kehittämään uusia osuus- ja yhtei
sötalouden rakenteita ja uusia liiketoimintamalleja sosiaalisia yrityksiä varten siirtyessään suunnitelmataloudesta sosiaaliseen 
markkinatalouteen.

Tässä tarkoituksessa valmistelutoimessa noudatetaan kokeellista lähestymistapaa ja onnistumisen edellytyksiä testataan eri mal
lien perusteella:

— Siihen sisältyy Itä-Afrikan paikallisten yhteisötalousaloitteiden kumppanuuksia Euroopassa olevien maahanmuuttajayhtei
söjen kanssa sekä uusissa jäsenvaltioissa olevien yhteisötalouden toimijoiden kanssa. 

— Siinä yksilöidään ja annetaan valmiuksia paikallisiin kehitysyhteistyökumppanuuksiin Euroopan eri maissa ja ainakin kah
dessa Itä-Euroopan maassa, jotka voisivat tehdä yhteistyötä sosiaalisten yritysten kehittämiseksi ja yhteisötalouden ekosys
teemien kehittämiseksi Afrikan kumppanivaltioiden yhteisöissä. 

— Paikallisten yhteisötalousaloitteiden välille vahvistetaan ja kehitetään siirtymävaiheen paikallinen kumppanuus suurissa ja 
keskisuurissa kaupungeissa sekä maalaiskylissä.

Valmistelutoimeen kuuluu analysointia (osallistuva perustason arviointi ja strategian kehittäminen, toteutettavuusarviointi), orga
nisoimista (koordinointiyksiköt, joissa valmistellaan ja tarjotaan teknistä apua kumppaneiden toimia varten), oppimistilojen 
kehittämistä (vierailukäyntien, seminaarien, vaihtotoiminnan, sosiaalisten yritysten yhteistyön jne. avulla) sekä infrastruktuurin 
kehittämistä ja sosiaalisten yritysten, yhteisöperustaisten osuuskuntien ja tuottajaryhmien ekosysteemien aktivoimista. Se joh
taa paikallisten yhteisötalousaloitteiden välisiin kansainvälisiin kumppanuuksiin Itä-Afrikassa ja Itä-Euroopassa maahanmuut
tajayhteisöjen sekä uusissa jäsenvaltioissa olevien yhteisötalouden kokeneiden toimijoiden tuella.

Yhteisötalouden aloitteiden käynnistämisen odotetaan vahvistavan Itä-Afrikan paikallisyhteisöjen kehitystä sekä edistävän köy
hyyden ehkäisyä ja etenkin vähentävän epävirallista työttömyyttä ja lisäävän tuotantovälineiden yhteisomistajuutta sekä yhtei
sötaloutta kannustavan infrastruktuurin kehittämistä.

Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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LUKU  21 03  —  EUROOPAN NAAPURUUSPOLITIIKAN RAHOITUSVÄLINE (ENI)

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012
%

Maksut
2012/2014Maksusitou

mukset Maksut Maksusitou
mukset Maksut Maksusitou-

mukset Maksut

21 03 EUROOPAN NAAPURUUSPO
LITIIKAN RAHOITUSVÄLINE 
(ENI)

21 03 01 Välimeren maiden kanssa teh
tävän yhteistyön tukeminen

21 03 01 01 Välimeren maa – Ihmisoikeudet 
ja liikkuvuus 4 211 086 641 27 144 052 —

21 03 01 02 Välimeren maat – Köyhyyden 
vähentäminen ja kestävä kehitys 4 687 811 401 88 913 714 —

21 03 01 03 Välimeren maat – Luottamuksen 
lisääminen, turvallisuus sekä 
konfliktien ehkäiseminen ja rat
kaiseminen 4 80 199 203 13 961 057 —

21 03 01 04 Tuki rauhanprosessille ja rahoi
tusapu Palestiinalle ja YK:n Lähi-
idässä olevien 
palestiinalaispakolaisten avustus-
ja työelimelle (UNRWA) 4 300 000 000 200 000 000 —

Momentti 21 03 01 – Välisumma 1 279 097 245 330 018 823 —

21 03 02 Itäisen kumppanuuden maiden 
kanssa tehtävän yhteistyön 
tukeminen

21 03 02 01 Itäinen kumppanuus – 
Ihmisoikeudet ja liikkuvuus 4 247 066 602 23 628 498 —

21 03 02 02 Itäinen kumppanuus – 
Köyhyyden vähentäminen ja 
kestävä kehitys 4 339 852 750 34 154 482 —

21 03 02 03 Itäinen kumppanuus – 
Luottamuksen lisääminen, 
turvallisuus sekä konfliktien 
ehkäiseminen ja ratkaiseminen 4 12 966 060 916 204 —

Momentti 21 03 02 – Välisumma 599 885 412 58 699 184 —

21 03 03 Tehokkaan rajat ylittävän 
yhteistyön varmistaminen ja 
tuki muulle usean maan 
yhteistyölle

21 03 03 01 Rajat ylittävä yhteistyö – 
Rahoitus otsakkeesta 4 4 6 500 000 933 214 —

21 03 03 02 Rajat ylittävä yhteistyö – 
Rahoitus otsakkeesta 1b 
(Aluepolitiikka) 1.2 p.m. p.m. —

21 03 03 03 Tuki usean maan yhteistyölle 
unionin naapurialueilla 4 163 771 093 9 853 695 —

Momentti 21 03 03 – Välisumma 170 271 093 10 786 909 —

21 03 20 Erasmus+-ohjelma – Rahoitus 
Euroopan naapuruuspolitiikan 
rahoitusvälineestä (ENI) 4 80 486 950 8 736 028 —
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LUKU 21 03 — EUROOPAN NAAPURUUSPOLITIIKAN RAHOITUSVÄLINE (ENI) (jatkoa)

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
Maksut

2012/2014
Maksusitou-

mukset Maksut Maksusitou-
mukset Maksut Maksusitou-

mukset Maksut
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21 03 51 Euroopan naapuruuspolitiikan 
ja Venäjän suhteiden alan toi
mien loppuun saattaminen 
(vuotta 2014 edeltävä aika) 4 — 909 500 000 2 410 468 073 1 342 985 867 2 295 898 446,88 1 347 562 526,04 148,17

21 03 52 Rajat ylittävä yhteistyö – 
Rahoitus otsakkeesta 1b (Alue
politiikka) 1.2 — 68 000 000 80 816 627 85 200 000 99 221 636,— 69 939 439,97 102,85

21 03 77 Pilottihankkeet ja valmistelu
toimet

21 03 77 01 Pilottihanke – Itämeren pohjaa 
koskevat ennalta ehkäisevät ja 
elvyttävät toimet 4 — p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— —

21 03 77 02 Valmistelutoimi – Vähemmistöt 
Venäjällä – Kulttuurin, tiedotus
välineiden ja kansalaisyhteiskun
nan kehittäminen 4 — p.m. p.m. 1 286 000 0,— 25 224,07 —

21 03 77 03 Valmistelutoimi – Uusi 
Euro–Välimeri-strategia nuorten 
työllisyyden edistämiseksi 4 — 855 000 p.m. 750 000 1 500 000,— 0,— 0,—

21 03 77 04 Pilottihankkeet – Euroopan naa
puruuspolitiikan rahoitus – 
Henkilöstön valmentaminen 
unionin naapuruuspolitiikkaan 
liittyviin töihin 4 — 315 000 p.m. 550 000 0,— 508 969,29 161,58

21 03 77 05 Valmistelutoimi – Arabikevään 
maiden varallisuuden takaisin 
hankinta 4 2 740 012 1 370 006 —

Momentti 21 03 77 – Välisumma 2 740 012 2 540 006 p.m. 2 586 000 1 500 000,— 534 193,36 21,03

Luku 21 03 – Yhteensä 2 132 480 712 1 388 280 950 2 491 284 700 1 430 771 867 2 396 620 082,88 1 418 036 159,37 102,14

21 03 01  Välimeren maiden kanssa tehtävän yhteistyön tukeminen

21 03 01 01  Välimeren maa – Ihmisoikeudet ja liikkuvuus

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

211 086 641 27 144 052

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Määrärahalla on tarkoitus kattaa varsinkin kahden- ja monenvälisiä yhteistyötoimia, joilla pyritään saamaan tuloksia muun 
muassa seuraavilla aloilla:

— ihmisoikeudet ja perusvapaudet, 

— oikeusvaltio, 

— tasa-arvo,
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— syvän ja kestävän demokratian luominen, 

— hyvä hallinto, 

— vireän kansalaisyhteiskunnan luominen työmarkkinaosapuolet mukaan lukien, 

— edellytysten luominen hyvin hallitulle ihmisten liikkuvuudelle, 

— ihmisten välisen kanssakäymisen edistäminen.

Määrärahoiksi voidaan ottaa tulot, jotka mahdollisesti saadaan jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden, molemmissa tapauksissa 
niiden valtiolliset elimet, yhteisöt ja luonnolliset henkilöt mukaan luettuina, rahoitusosuuksista, joilla nämä osallistuvat eräiden 
unionin rahoittamien ja komission niiden puolesta hallinnoimien ulkomaanavun hankkeiden tai ohjelmien rahoittamiseen. Täl
laiset tulotaulukon momentille 6 3 3 otetut rahoitusosuudet ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tar
koitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Hallinnollisten tukimenojen budjettikohtaan otettavat määrät määräytyvät 
kustakin ohjelmasta tehdyn rahoitussopimuksen perusteella eivätkä saa keskimäärin ylittää 4:ää prosenttia kuhunkin lukuun ote
tuista ohjelman rahoitusosuuksista ja niitä voidaan täydentää unionin erityisrahastojen rahoitusosuuksin, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta varainhoitoasetuksen 187 artiklan 7 kohdan soveltamista.

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 7 päivänä joulukuuta 2011 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan naapuruus
politiikan rahoitusvälineen perustamisesta (KOM(2011) 839 lopullinen) ja erityisesti sen 2 artiklan 2 kohdan a ja c alakohta.

21 03 01 02  Välimeren maat – Köyhyyden vähentäminen ja kestävä kehitys

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

687 811 401 88 913 714

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Määrärahalla on tarkoitus kattaa varsinkin kahden- ja monenvälisiä yhteistyötoimia, joilla pyritään saamaan tuloksia muun 
muassa seuraavilla aloilla:

— asteittainen yhdentyminen unionin sisämarkkinoihin ja alakohtaisen ja monialaisen yhteistyön tehostaminen muun muassa 
seuraavin keinoin:

— lainsäädännön ja sääntelyn lähentäminen unionin normeihin ja muihin kansainvälisiin normeihin, 

— instituutioiden kehittäminen, 

— investoinnit, 

— kaikin puolin kestävä ja osallistava kehitys, 

— köyhyyden vähentäminen muun muassa yksityissektoria kehittämällä, 

— sisäisen taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden edistäminen, 

— maaseudun kehittäminen, 

— ilmastotoimet, 

— selviytymiskyky katastrofitilanteissa.
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Määrärahoiksi voidaan ottaa tulot, jotka mahdollisesti saadaan jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden, molemmissa tapauksissa 
niiden valtiolliset elimet, yhteisöt ja luonnolliset henkilöt mukaan luettuina, rahoitusosuuksista, joilla nämä osallistuvat eräiden 
unionin rahoittamien ja komission niiden puolesta hallinnoimien ulkomaanavun hankkeiden tai ohjelmien rahoittamiseen. Täl
laiset tulotaulukon momentille 6 3 3 otetut rahoitusosuudet ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tar
koitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Hallinnollisten tukimenojen budjettikohtaan otettavat määrät määräytyvät 
kustakin ohjelmasta tehdyn rahoitussopimuksen perusteella eivätkä saa keskimäärin ylittää 4:ää prosenttia kuhunkin lukuun ote
tuista ohjelman rahoitusosuuksista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta varainhoitoasetuksen 187 artiklan 7 kohdan soveltamista.

Osa määrärahasta on tarkoitus käyttää Confederation of European Senior Expert Services -liiton (CESES) ja sen jäsenyhdistysten 
toteuttamiin toimiin, joihin kuuluu tekninen apu, neuvontapalvelut ja koulutus valituissa julkisen ja yksityisen sektorin yrityk
sissä ja laitoksissa. Tämän aikaansaamiseksi unionin tulojen ja menojen hyväksyjiä kannustetaan hyödyntämään kaikkia uuden 
varainhoitoasetuksen tarjoamia mahdollisuuksia erityisesti ottamalla huomioon CESES-liiton luontaissuorituksien muodossa 
antaman panoksen unionin hankkeisiin.

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 7 päivänä joulukuuta 2011 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan naapuruus
politiikan rahoitusvälineen perustamisesta (KOM(2011) 839 lopullinen) ja erityisesti sen 2 artiklan 2 kohdan b ja d alakohta.

21 03 01 03  Välimeren maat – Luottamuksen lisääminen, turvallisuus sekä konfliktien ehkäiseminen ja ratkaiseminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

80 199 203 13 961 057

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Määrärahalla on tarkoitus kattaa varsinkin kahden- ja monenvälisiä yhteistyötoimia, joilla pyritään saamaan tuloksia muun 
muassa seuraavilla aloilla:

— luottamuksen lisääminen ja rauhan lujittaminen myös lasten keskuudessa, 

— turvallisuus sekä konfliktien ehkäiseminen ja ratkaiseminen, 

— tuki pakolaisille ja asuinseuduiltaan siirtymään joutuneille lapset mukaan luettuina.

Määrärahoiksi voidaan ottaa tulot, jotka mahdollisesti saadaan jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden, molemmissa tapauksissa 
niiden valtiolliset elimet, yhteisöt ja luonnolliset henkilöt mukaan luettuina, rahoitusosuuksista, joilla nämä osallistuvat eräiden 
unionin rahoittamien ja komission niiden puolesta hallinnoimien ulkomaanavun hankkeiden tai ohjelmien rahoittamiseen. Täl
laiset tulotaulukon momentille 6 3 3 otetut rahoitusosuudet ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tar
koitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Hallinnollisten tukimenojen budjettikohtaan otettavat määrät määräytyvät 
kustakin ohjelmasta tehdyn rahoitussopimuksen perusteella eivätkä saa keskimäärin ylittää 4:ää prosenttia kuhunkin lukuun ote
tuista ohjelman rahoitusosuuksista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta varainhoitoasetuksen 187 artiklan 7 kohdan soveltamista.

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 7 päivänä joulukuuta 2011 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan naapuruus
politiikan rahoitusvälineen perustamisesta (KOM(2011) 839 lopullinen) ja erityisesti sen 2 artiklan 2 kohdan e alakohta.
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21 03 01 04  Tuki rauhanprosessille ja rahoitusapu Palestiinalle ja YK:n Lähi-idässä olevien palestiinalaispakolaisten avustus- ja työelimelle 
(UNRWA)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

300 000 000 200 000 000

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimenpiteet, joilla tuetaan palestiinalaisia sekä miehitettyjä palestiinalaisalueita (Länsi
ranta ja Gaza) Lähi-idän rauhanprosessin yhteydessä.

Toimenpiteiden ensisijaiset tavoitteet ovat seuraavat:

— tuetaan valtiorakenteiden ja instituutioiden kehittämistä, 

— edistetään yhteiskunnallista ja taloudellista kehitystä, 

— lievitetään heikkenevien talous-, finanssi- ja humanitaaristen olosuhteiden vaikutuksia palestiinalaisiin huolehtimalla kes
keisten palvelujen ja muun tuen toimittamisesta, 

— autetaan Gazan jälleenrakentamisessa, 

— osallistutaan YK:n Lähi-idässä olevien palestiinalaispakolaisten avustus- ja työelimen (UNRWA) toiminnan ja erityisesti sen 
terveydenhuolto-, koulutus- ja sosiaalipalveluohjelmien rahoittamiseen, 

— rahoitetaan valmistelevia toimenpiteitä, joilla pyritään edistämään Israelin ja sen naapureiden yhteistyötä rauhanprosessin 
yhteydessä erityisesti instituutioiden, taloudellisten kysymysten sekä vesi-, ympäristö- ja energia-asioiden osalta, 

— rahoitetaan toimenpiteitä, joilla pyritään saamaan yleinen mielipide rauhanprosessille myönteiseksi, 

— rahoitetaan tiedotustoimia, joita toteutetaan myös arabiaksi ja hepreaksi, ja levitetään tietoa Israelin ja Palestiinan 
yhteistyöstä, 

— edistetään ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamista, lisätään vähemmistöjen oikeuksien kunnioittamista, tor
jutaan antisemitismiä ja edistetään sukupuolten tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä, 

— kehitetään kansalaisyhteiskuntaa muun muassa sosiaalisen osallisuuden edistämiseksi.

Määrärahoiksi voidaan ottaa tulot, jotka mahdollisesti saadaan jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden, molemmissa tapauksissa 
niiden valtiolliset elimet, yhteisöt ja luonnolliset henkilöt mukaan luettuina, rahoitusosuuksista, joilla nämä osallistuvat eräiden 
unionin rahoittamien ja komission niiden puolesta hallinnoimien ulkomaanavun hankkeiden tai ohjelmien rahoittamiseen. Täl
laiset tulotaulukon momentille 6 3 3 otetut rahoitusosuudet ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tar
koitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Hallinnollisten tukimenojen budjettikohtaan otettavat määrät määräytyvät 
kustakin ohjelmasta tehdyn rahoitussopimuksen perusteella eivätkä saa keskimäärin ylittää 4:ää prosenttia kuhunkin lukuun ote
tuista ohjelman rahoitusosuuksista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta varainhoitoasetuksen 187 artiklan 7 kohdan soveltamista.

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 7 päivänä joulukuuta 2011 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan naapuruus
politiikan rahoitusvälineen perustamisesta (KOM(2011) 839 lopullinen).
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21 03 02  Itäisen kumppanuuden maiden kanssa tehtävän yhteistyön tukeminen

21 03 02 01  Itäinen kumppanuus – Ihmisoikeudet ja liikkuvuus

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

247 066 602 23 628 498

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Määrärahalla on tarkoitus kattaa varsinkin kahden- ja monenvälisiä yhteistyötoimia, joilla pyritään saamaan tuloksia muun 
muassa seuraavilla aloilla:

— ihmisoikeudet ja perusvapaudet, 

— oikeusvaltio, 

— tasa-arvo, 

— syvän ja kestävän demokratian luominen, 

— hyvä hallinto, 

— vireän kansalaisyhteiskunnan luominen työmarkkinaosapuolet mukaan lukien, 

— edellytysten luominen hyvin hallitulle ihmisten liikkuvuudelle, 

— ihmisten välisen kanssakäymisen edistäminen.

Määrärahoiksi voidaan ottaa tulot, jotka mahdollisesti saadaan jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden, molemmissa tapauksissa 
niiden valtiolliset elimet, yhteisöt ja luonnolliset henkilöt mukaan luettuina, rahoitusosuuksista, joilla nämä osallistuvat eräiden 
unionin rahoittamien ja komission niiden puolesta hallinnoimien ulkomaanavun hankkeiden tai ohjelmien rahoittamiseen. Täl
laiset tulotaulukon momentille 6 3 3 otetut rahoitusosuudet ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tar
koitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Hallinnollisten tukimenojen budjettikohtaan otettavat määrät määräytyvät 
kustakin ohjelmasta tehdyn rahoitussopimuksen perusteella eivätkä saa keskimäärin ylittää 4:ää prosenttia kuhunkin lukuun ote
tuista ohjelman rahoitusosuuksista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta varainhoitoasetuksen 187 artiklan 7 kohdan soveltamista.

Määrärahasta olisi varattava asianmukainen osuus kansalaisyhteiskunnan järjestöjen tukemiseen.

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 7 päivänä joulukuuta 2011 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan naapuruus
politiikan rahoitusvälineen perustamisesta (KOM(2011) 839 lopullinen) ja erityisesti sen 2 artiklan 2 kohdan a ja c alakohta.
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21 03 02 02  Itäinen kumppanuus – Köyhyyden vähentäminen ja kestävä kehitys

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

339 852 750 34 154 482

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Määrärahalla on tarkoitus kattaa varsinkin kahden- ja monenvälisiä yhteistyötoimia, joilla pyritään saamaan tuloksia muun 
muassa seuraavilla aloilla:

— asteittainen yhdentyminen unionin sisämarkkinoihin ja alakohtaisen ja monialaisen yhteistyön tehostaminen muun muassa 
seuraavin keinoin:

— lainsäädännön ja sääntelyn lähentäminen unionin normeihin ja muihin kansainvälisiin normeihin, 

— instituutioiden kehittäminen, 

— investoinnit, 

— kaikilta osin kestävä ja osallistava kehitys, 

— köyhyyden vähentäminen muun muassa yksityissektoria kehittämällä, 

— sisäisen taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden edistäminen, 

— maaseudun kehittäminen, 

— ilmastotoimet, 

— selviytymiskyky katastrofitilanteissa.

Määrärahasta olisi varattava asianmukainen osa kansalaisyhteiskunnan järjestöjen tukemiseen.

Osa määrärahasta on tarkoitus käyttää Confederation of European Senior Expert Services -liiton (CESES) ja sen jäsenyhdistysten 
toteuttamiin toimiin, joihin kuuluu tekninen apu, neuvontapalvelut ja koulutus valituissa julkisen ja yksityisen sektorin yrityk
sissä ja laitoksissa. Tämän aikaansaamiseksi unionin tulojen ja menojen hyväksyjiä kannustetaan hyödyntämään kaikkia uuden 
varainhoitoasetuksen tarjoamia mahdollisuuksia erityisesti ottamalla huomioon CESES-liiton luontaissuorituksien muodossa 
antaman panoksen unionin hankkeisiin.

Määrärahoiksi voidaan ottaa tulot, jotka mahdollisesti saadaan jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden, molemmissa tapauksissa 
niiden valtiolliset elimet, yhteisöt ja luonnolliset henkilöt mukaan luettuina, rahoitusosuuksista, joilla nämä osallistuvat eräiden 
unionin rahoittamien ja komission niiden puolesta hallinnoimien ulkomaanavun hankkeiden tai ohjelmien rahoittamiseen. Täl
laiset tulotaulukon momentille 6 3 3 otetut rahoitusosuudet ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tar
koitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Hallinnollisten tukimenojen budjettikohtaan otettavat määrät määräytyvät 
kustakin ohjelmasta tehdyn rahoitussopimuksen perusteella eivätkä saa keskimäärin ylittää 4:ää prosenttia kuhunkin lukuun ote
tuista ohjelman rahoitusosuuksista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta varainhoitoasetuksen 187 artiklan 7 kohdan soveltamista.

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 7 päivänä joulukuuta 2011 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan naapuruus
politiikan rahoitusvälineen perustamisesta (KOM(2011) 839 lopullinen) ja erityisesti sen 2 artiklan 2 kohdan b ja d alakohta.
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21 03 02 03  Itäinen kumppanuus – Luottamuksen lisääminen, turvallisuus sekä konfliktien ehkäiseminen ja ratkaiseminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

12 966 060 916 204

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Määrärahalla on tarkoitus kattaa varsinkin kahden- ja monenvälisiä yhteistyötoimia, joilla pyritään saamaan tuloksia muun 
muassa seuraavilla aloilla:

— luottamuksen lisääminen, 

— turvallisuus sekä konfliktien ehkäiseminen ja ratkaiseminen, 

— tuki pakolaisille.

Määrärahoiksi voidaan ottaa tulot, jotka mahdollisesti saadaan jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden, molemmissa tapauksissa 
niiden valtiolliset elimet, yhteisöt ja luonnolliset henkilöt mukaan luettuina, rahoitusosuuksista, joilla nämä osallistuvat eräiden 
unionin rahoittamien ja komission niiden puolesta hallinnoimien ulkomaanavun hankkeiden tai ohjelmien rahoittamiseen. Täl
laiset tulotaulukon momentille 6 3 3 otetut rahoitusosuudet ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tar
koitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Hallinnollisten tukimenojen budjettikohtaan otettavat määrät määräytyvät 
kustakin ohjelmasta tehdyn rahoitussopimuksen perusteella eivätkä saa keskimäärin ylittää 4:ää prosenttia kuhunkin lukuun ote
tuista ohjelman rahoitusosuuksista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta varainhoitoasetuksen 187 artiklan 7 kohdan soveltamista.

Määrärahasta olisi varattava asianmukainen osa kansalaisyhteiskunnan järjestöjen tukemiseen.

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 7 päivänä joulukuuta 2011 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan naapuruus
politiikan rahoitusvälineen perustamisesta (KOM(2011) 839 lopullinen) ja erityisesti sen 2 artiklan 2 kohdan e alakohta.

21 03 03  Tehokkaan rajat ylittävän yhteistyön varmistaminen ja tuki muulle usean maan yhteistyölle

21 03 03 01  Rajat ylittävä yhteistyö – Rahoitus otsakkeesta 4

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

6 500 000 933 214

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Määrärahasta on tarkoitus kattaa kumppanimaiden ja jäsenvaltioiden välisiä rajat ylittävän yhteistyön ohjelmia unionin ulko
rajoilla, jotta edistettäisiin toistensa naapureina olevien raja-alueiden, Itämeren ja Mustanmeren alueet mukaan luettuina, koko
naisvaltaista ja kestävää alueellista kehitystä sekä tasapainoista alueellista yhdentymistä koko unionissa ja unionin ja sen 
naapurimaiden kesken.
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Yhteisten toimintaohjelmien perustamisprosessi on pitkä, joten maksusitoumusmäärärahoja varataan rajat ylittävää yhteistyötä 
varten vuonna 2014 vain vähän, ja ne liittyvät pääasiassa valmisteluvaiheessa tarvittavaan tekniseen apuun. Ohjelmien täytän
töönpanovaiheessa maksusitoumusmäärärahat kasvavat vuosina 2015–2020 (kuten tapahtui vuosina 2007–2013).

Osa määrärahasta on tarkoitus käyttää lisätukeen Itämeri-strategian tavoitteille. Tukea voidaan osoittaa suoraan Itämeren aluetta 
koskevaan Euroopan unionin strategiaan liittyviin hankkeisiin tai soveltuvin osin muun muassa pohjoisen ulottuvuuden tuke
miseen itäisen alueohjelman ja alueiden välisen ohjelman puitteissa, Itämeren alueen ohjelmaan, Itämeren toimintasuunnitel
maan (HELCOM) tai yhteiseen Itämeri-tutkimusohjelmaan (BONUS-169).

Määrärahoiksi voidaan ottaa tulot, jotka mahdollisesti saadaan jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden, molemmissa tapauksissa 
niiden valtiolliset elimet, yhteisöt ja luonnolliset henkilöt mukaan luettuina, rahoitusosuuksista, joilla nämä osallistuvat eräiden 
unionin rahoittamien ja komission niiden puolesta hallinnoimien ulkomaanavun hankkeiden tai ohjelmien rahoittamiseen. Täl
laiset tulotaulukon momentille 6 3 3 otetut rahoitusosuudet ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tar
koitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Hallinnollisten tukimenojen budjettikohtaan otettavat määrät määräytyvät 
kustakin ohjelmasta tehdyn rahoitussopimuksen perusteella eivätkä saa keskimäärin ylittää 4:ää prosenttia kuhunkin lukuun ote
tuista ohjelman rahoitusosuuksista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta varainhoitoasetuksen 187 artiklan 7 kohdan soveltamista.

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 7 päivänä joulukuuta 2011 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan naapuruus
politiikan rahoitusvälineen perustamisesta (KOM(2011) 839 lopullinen) ja erityisesti sen 2 artiklan 2 kohdan f alakohta.

21 03 03 02  Rajat ylittävä yhteistyö – Rahoitus otsakkeesta 1b (Aluepolitiikka)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m.

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) myönnettävä tuki Euroopan naapuruuspolitiikan 
rahoitusvälineen (ENI) rajat ylittävän yhteistyön ja merialueita koskevan yhteistyön ohjelmille ohjelmakaudella 2014–2020 
Euroopan alueellista yhteistyötä koskevan tavoitteen mukaisesti.

Erityisesti määrärahasta on tarkoitus rahoittaa kumppanimaiden ja jäsenvaltioiden välisiä rajat ylittävän yhteistyön ohjelmia 
unionin ulkorajoilla, jotta edistettäisiin toistensa naapureina olevien raja-alueiden, Itämeren ja Mustanmeren alueet mukaan luet
tuina, kokonaisvaltaista ja kestävää alueellista kehitystä sekä tasapainoista alueellista yhdentymistä koko unionissa ja unionin ja 
sen naapurimaiden kesken.

Yhteisten toimintaohjelmien perustamisprosessi on pitkä, joten maksusitoumusmäärärahoja varataan rajat ylittävää yhteistyötä 
varten vuonna 2014 vain vähän, ja ne liittyvät pääasiassa valmisteluvaiheessa tarvittavaan tekniseen apuun. Ohjelmien täytän
töönpanovaiheessa maksusitoumusmäärärahat kasvavat vuosina 2015–2020 (kuten tapahtui vuosina 2007–2013).
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Määrärahoiksi voidaan ottaa tulot, jotka mahdollisesti saadaan jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden, molemmissa tapauksissa 
niiden valtiolliset elimet, yhteisöt ja luonnolliset henkilöt mukaan luettuina, rahoitusosuuksista, joilla nämä osallistuvat eräiden 
unionin rahoittamien ja komission niiden puolesta hallinnoimien ulkomaanavun hankkeiden tai ohjelmien rahoittamiseen. Täl
laiset tulotaulukon momentille 6 3 3 otetut rahoitusosuudet ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tar
koitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Hallinnollisten tukimenojen budjettikohtaan otettavat määrät määräytyvät 
kustakin ohjelmasta tehdyn rahoitussopimuksen perusteella eivätkä saa keskimäärin ylittää 4:ää prosenttia kuhunkin lukuun ote
tuista ohjelman rahoitusosuuksista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta varainhoitoasetuksen 187 artiklan 7 kohdan soveltamista.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1299/2013, annettu 17  päivänä  joulukuuta 2013, Euroopan alueellinen 
yhteistyö -tavoitteen tukemista Euroopan aluekehitysrahastosta koskevista erityissäännöksistä (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 259).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitys
rahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri-
ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, kohee
siorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320).

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 7 päivänä joulukuuta 2011 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan naapuruus
politiikan rahoitusvälineen perustamisesta (KOM(2011) 839 lopullinen) ja erityisesti sen 2 artiklan 2 kohdan f alakohta.

21 03 03 03  Tuki usean maan yhteistyölle unionin naapurialueilla

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

163 771 093 9 853 695

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Määrärahoilla on tarkoitus kattaa toimia, joiden tavoitteena on

— antaa yleistä tukea Välimeren unionin toiminnalle, 

— antaa yleistä tukea itäisen kumppanuuden toiminnalle, 

— antaa yleistä tukea usean maan yhteistyöhön liittyvälle muulle toiminnalle ENI:n yhteydessä, esimerkiksi kun on kyse poh
joiseen ulottuvuuteen tai Mustanmeren synergiaan liittyvästä toiminnasta.

Lisäksi rahoitetaan toimia, joilla parannetaan unionin avun täytäntöönpanon astetta ja täytäntöönpanovalmiuksia, sekä toimia, 
joiden tavoitteena on tiedottaa avusta suurelle yleisölle ja mahdollisille edunsaajille ja lisätä avun näkyvyyttä.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0259:0259:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0320:FI:PDF
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Määrärahoiksi voidaan ottaa tulot, jotka mahdollisesti saadaan jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden, molemmissa tapauksissa 
niiden valtiolliset elimet, yhteisöt ja luonnolliset henkilöt mukaan luettuina, rahoitusosuuksista, joilla nämä osallistuvat eräiden 
unionin rahoittamien ja komission niiden puolesta hallinnoimien ulkomaanavun hankkeiden tai ohjelmien rahoittamiseen. Täl
laiset tulotaulukon momentille 6 3 3 otetut rahoitusosuudet ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tar
koitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Hallinnollisten tukimenojen budjettikohtaan otettavat määrät määräytyvät 
kustakin ohjelmasta tehdyn rahoitussopimuksen perusteella eivätkä saa keskimäärin ylittää 4:ää prosenttia kuhunkin lukuun ote
tuista ohjelman rahoitusosuuksista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta varainhoitoasetuksen 187 artiklan 7 kohdan soveltamista.

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 7 päivänä joulukuuta 2011 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan naapuruus
politiikan rahoitusvälineen perustamisesta (KOM(2011) 839 lopullinen).

21 03 20  Erasmus+-ohjelma – Rahoitus Euroopan naapuruuspolitiikan rahoitusvälineestä (ENI)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

80 486 950 8 736 028

Selvitysosa

Uusi momentti

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tästä ulkoisen avun välineestä myönnettävä tekninen ja taloudellinen apu korkea-asteen 
koulutuksen kansainvälisen ulottuvuuden edistämiseen Erasmus+-ohjelman täytäntöönpanossa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1288/2013, annettu 11  päivänä  joulukuuta 2013, unionin koulutus-, 
nuoriso- ja urheiluohjelman ”Erasmus+” perustamisesta ja päätösten N:o  1719/2006/EY, 1720/2006/EY ja  1298/2008/EY 
kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 50).

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 7 päivänä joulukuuta 2011 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan naapuruus
politiikan rahoitusvälineen perustamisesta (KOM(2011) 839 lopullinen) ja erityisesti sen 18 artiklan 3 kohta.

21 03 51  Euroopan naapuruuspolitiikan ja Venäjän suhteiden alan toimien loppuun saattaminen (vuotta 2014 edeltävä aika)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— 909 500 000 2 410 468 073 1 342 985 867 2 295 898 446,88 1 347 562 526,04

Selvitysosa

Entisen alamomentit 19 08 01 01, 19 08 01 02, 19 08 01 03 ja 19 08 02 01 ja entinen momentti 19 08 03

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta maksamatta olevat sitoumukset.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0050:0050:FI:PDF
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Se on myös tarkoitettu kattamaan Välimeren maiden kanssa tehtyjen rahoituspöytäkirjojen loppuun saattamisen, muun muassa 
tuki Euroopan investointipankin (EIP) Euro–Välimeri-investointivälineelle. Se kattaa myös eteläisen Välimeren maiden kanssa 
tehtyihin kolmansiin ja neljänsiin rahoituspöytäkirjoihin sisältyvän muun kuin EIP:n rahoitustuen täytäntöönpanon. Kolman
net rahoituspöytäkirjat kattavat 1 päivän marraskuuta 1986 ja 31 päivän lokakuuta 1991 välisen ajanjakson ja neljännet rahoi
tuspöytäkirjat 1 päivän marraskuuta 1991 ja 31 päivän lokakuuta 1996 välisen ajanjakson.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän momentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Määrärahoiksi voidaan ottaa tulot, jotka mahdollisesti saadaan jäsenvaltioiden ja muiden avunantajamaiden, molemmissa tapa
uksissa niiden valtiolliset ja vastaavat elimet mukaan luettuina, tai kansainvälisten järjestöjen rahoitusosuuksista, joilla nämä osal
listuvat eräiden unionin rahoittamien ja komission niiden puolesta hallinnoimien ulkomaanavun hankkeiden tai ohjelmien 
rahoittamiseen. Tällaiset tulotaulukon momentille 6 3 3 otetut rahoitusosuudet ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 koh
dan b alakohdassa tarkoitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Hallinnollisten tukimenojen budjettikohtaan otettavat 
määrät määräytyvät kustakin ohjelmasta tehdyn rahoitussopimuksen perusteella eivätkä saa keskimäärin ylittää 4:ää prosenttia 
kuhunkin lukuun otetuista ohjelman rahoitusosuuksista.

Osa määrärahasta on tarkoitus käyttää lisätukeen EU:n Itämeren aluetta koskevan strategian tavoitteille joko suoraan tai asiaan 
liittyvien toimijoiden ja alueellisten kumppanien kautta.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2210/78, annettu 26 päivänä syyskuuta 1978, Euroopan talousyhteisön ja Algerian demokraatti
sen kansantasavallan välisen yhteistyösopimuksen tekemisestä (EYVL L 263, 27.9.1978, s. 1).

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2211/78, annettu 26 päivänä syyskuuta 1978, Euroopan talousyhteisön ja Marokon kuningaskun
nan välisen yhteistyösopimuksen tekemisestä (EYVL L 264, 27.9.1978, s. 1).

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2212/78, annettu 26 päivänä syyskuuta 1978, Euroopan talousyhteisön ja Tunisian tasavallan väli
sen yhteistyösopimuksen tekemisestä (EYVL L 265, 27.9.1978, s. 1).

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2213/78, annettu 26 päivänä syyskuuta 1978, Euroopan talousyhteisön ja Egyptin arabitasavallan 
välisen yhteistyösopimuksen tekemisestä (EYVL L 266, 27.9.1978, s. 1).

Neuvoston asetus (ETY)  N:o  2214/78, annettu 26  päivänä  syyskuuta 1978, Euroopan talousyhteisön ja Libanonin tasavallan 
välisen yhteistyösopimuksen tekemisestä (EYVL L 267, 27.9.1978, s. 1).

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2215/78, annettu 26 päivänä syyskuuta 1978, Euroopan talousyhteisön ja Jordanian hašemiittisen 
kuningaskunnan välisen yhteistyösopimuksen tekemisestä (EYVL L 268, 27.9.1978, s. 1).

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2216/78, annettu 26 päivänä syyskuuta 1978, Euroopan talousyhteisön ja Syyrian arabitasavallan 
välisen yhteistyösopimuksen tekemisestä (EYVL L 269, 27.9.1978, s. 1).

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3177/82, annettu 22 päivänä marraskuuta 1982, Euroopan talousyhteisön ja Algerian demokraat
tisen kansantasavallan välisen rahoitusyhteistyötä ja teknistä yhteistyötä koskevan pöytäkirjan tekemisestä (EYVL  L  337, 
29.11.1982, s. 1).

Neuvoston asetus (ETY)  N:o  3178/82, annettu 22  päivänä  marraskuuta 1982, Euroopan talousyhteisön ja Egyptin arabitasa
vallan välisen rahoitusyhteistyötä ja teknistä yhteistyötä koskevan pöytäkirjan tekemisestä (EYVL L 337, 29.11.1982, s. 8).

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3179/82, annettu 22 päivänä marraskuuta 1982, Euroopan talousyhteisön ja Jordanian hašemiit
tisen kuningaskunnan välisen rahoitusyhteistyötä ja teknistä yhteistyötä koskevan pöytäkirjan tekemisestä (EYVL  L  337, 
29.11.1982, s. 15).

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1978&mm=09&jj=27&type=L&nnn=263&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1978&mm=09&jj=27&type=L&nnn=264&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1978&mm=09&jj=27&type=L&nnn=265&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1978&mm=09&jj=27&type=L&nnn=266&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1978&mm=09&jj=27&type=L&nnn=267&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1978&mm=09&jj=27&type=L&nnn=268&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1978&mm=09&jj=27&type=L&nnn=269&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1982&mm=11&jj=29&type=L&nnn=337&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1982&mm=11&jj=29&type=L&nnn=337&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1982&mm=11&jj=29&type=L&nnn=337&pppp=0008&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1982&mm=11&jj=29&type=L&nnn=337&pppp=0015&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1982&mm=11&jj=29&type=L&nnn=337&pppp=0015&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
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Neuvoston asetus (ETY) N:o 3180/82, annettu 22 päivänä marraskuuta 1982, Euroopan talousyhteisön ja Libanonin tasavallan 
välisen rahoitusyhteistyötä ja teknistä yhteistyötä koskevan pöytäkirjan tekemisestä (EYVL L 337, 29.11.1982, s. 22).

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3181/82, annettu 22 päivänä marraskuuta 1982, Euroopan talousyhteisön ja Marokon kuningas
kunnan välisen rahoitusyhteistyötä ja teknistä yhteistyötä koskevan pöytäkirjan tekemisestä (EYVL L 337, 29.11.1982, s. 29).

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3182/82, annettu 22 päivänä marraskuuta 1982, Euroopan talousyhteisön ja Syyrian arabitasaval
lan välisen rahoitusyhteistyötä ja teknistä yhteistyötä koskevan pöytäkirjan tekemisestä (EYVL L 337, 29.11.1982, s. 36).

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3183/82, annettu 22 päivänä marraskuuta 1982, Euroopan talousyhteisön ja Tunisian tasavallan 
välisen rahoitusyhteistyötä ja teknistä yhteistyötä koskevan pöytäkirjan tekemisestä (EYVL L 337, 29.11.1982, s. 43).

Neuvoston päätös 88/30/ETY, tehty 21  päivänä  joulukuuta 1987, Euroopan talousyhteisön ja Algerian demokraattisen kan
santasavallan välisen rahoitusyhteistyötä ja teknistä yhteistyötä koskevan pöytäkirjan tekemisestä (EYVL L 22, 27.1.1988, s. 1).

Neuvoston päätös 88/31/ETY, tehty 21  päivänä  joulukuuta 1987, Euroopan talousyhteisön ja Egyptin arabitasavallan välisen 
rahoitusyhteistyötä ja teknistä yhteistyötä koskevan pöytäkirjan tekemisestä (EYVL L 22, 27.1.1988, s. 9).

Neuvoston päätös 88/32/ETY, tehty 21 päivänä  joulukuuta 1987, Euroopan talousyhteisön ja Jordanian hašemiittisen kunin
gaskunnan välisen rahoitusyhteistyötä ja teknistä yhteistyötä koskevan pöytäkirjan tekemisestä (EYVL L 22, 27.1.1988, s. 17).

Neuvoston päätös 88/33/ETY, tehty 21 päivänä joulukuuta 1987, Euroopan talousyhteisön ja Libanonin tasavallan välisen rahoi
tusyhteistyötä ja teknistä yhteistyötä koskevan pöytäkirjan tekemisestä (EYVL L 22, 27.1.1988, s. 25).

Neuvoston päätös 88/34/ETY, tehty 21 päivänä joulukuuta 1987, Euroopan talousyhteisön ja Tunisian tasavallan välisen rahoi
tusyhteistyötä ja teknistä yhteistyötä koskevan pöytäkirjan tekemisestä (EYVL L 22, 27.1.1988, s. 33).

Neuvoston päätös 88/453/ETY, tehty 30 päivänä kesäkuuta 1988, Euroopan talousyhteisön ja Marokon kuningaskunnan väli
sen rahoitusyhteistyötä ja teknistä yhteistyötä koskevan pöytäkirjan tekemisestä (EYVL L 224, 13.8.1988, s. 32).

Neuvoston päätös 92/44/ETY, tehty 19 päivänä joulukuuta 1991, Euroopan talousyhteisön ja Tunisian tasavallan välisen rahoi
tusyhteistyötä ja teknistä yhteistyötä koskevan pöytäkirjan tekemisestä (EYVL L 18, 25.1.1992, s. 34).

Neuvoston päätös 92/206/ETY, tehty 16 päivänä maaliskuuta 1992, Euroopan talousyhteisön ja Algerian kansantasavallan väli
sen rahoitusyhteistyötä ja teknistä yhteistyötä koskevan pöytäkirjan tekemisestä (EYVL L 94, 8.4.1992, s. 13).

Neuvoston päätös 92/207/ETY, tehty 16 päivänä maaliskuuta 1992, Euroopan talousyhteisön ja Egyptin arabitasavallan välisen 
rahoitusyhteistyötä ja teknistä yhteistyötä koskevan pöytäkirjan tekemisestä (EYVL L 94, 8.4.1992, s. 21).

Neuvoston päätös 92/208/ETY, tehty 16 päivänä maaliskuuta 1992, Euroopan talousyhteisön ja Jordanian hašemiittisen kunin
gaskunnan välisen rahoitusyhteistyötä ja teknistä yhteistyötä koskevan pöytäkirjan tekemisestä (EYVL L 94, 8.4.1992, s. 29).

Neuvoston päätös 92/209/ETY, tehty 16 päivänä maaliskuuta 1992, Euroopan talousyhteisön ja Libanonin tasavallan välisen 
rahoitusyhteistyötä ja teknistä yhteistyötä koskevan pöytäkirjan tekemisestä (EYVL L 94, 8.4.1992, s. 37).

Neuvoston asetus (ETY)  N:o  1762/92, annettu 29  päivänä  kesäkuuta 1992, yhteisön ja Välimeren kolmansien maiden rahoi
tusalan ja teknisen alan yhteistyötä koskevien pöytäkirjojen soveltamisesta (EYVL L 181, 1.7.1992, s. 1), kumottu asetuksella 
(EY) N:o 1638/2006 (EUVL L 310, 9.11.2006, s. 1).

Neuvoston päätös 92/548/ETY, tehty 16 päivänä marraskuuta 1992, Euroopan talousyhteisön ja Marokon kuningaskunnan väli
sen rahoitusyhteistyötä ja teknistä yhteistyötä koskevan pöytäkirjan tekemisestä (EYVL L 352, 2.12.1992, s. 13).

Neuvoston päätös 92/549/ETY, tehty 16 päivänä marraskuuta 1992, Euroopan talousyhteisön ja Syyrian arabitasavallan väli
sen rahoitusyhteistyötä ja teknistä yhteistyötä koskevan pöytäkirjan tekemisestä (EYVL L 352, 2.12.1992, s. 21).

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1982&mm=11&jj=29&type=L&nnn=337&pppp=0022&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1982&mm=11&jj=29&type=L&nnn=337&pppp=0029&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1982&mm=11&jj=29&type=L&nnn=337&pppp=0036&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1982&mm=11&jj=29&type=L&nnn=337&pppp=0043&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1988&mm=01&jj=27&type=L&nnn=022&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1988&mm=01&jj=27&type=L&nnn=022&pppp=0009&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1988&mm=01&jj=27&type=L&nnn=022&pppp=0017&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1988&mm=01&jj=27&type=L&nnn=022&pppp=0025&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1988&mm=01&jj=27&type=L&nnn=022&pppp=0033&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1988&mm=08&jj=13&type=L&nnn=224&pppp=0032&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1992&mm=01&jj=25&type=L&nnn=018&pppp=0034&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1992&mm=04&jj=08&type=L&nnn=094&pppp=0013&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1992&mm=04&jj=08&type=L&nnn=094&pppp=0021&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1992&mm=04&jj=08&type=L&nnn=094&pppp=0029&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1992&mm=04&jj=08&type=L&nnn=094&pppp=0037&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1992&mm=07&jj=01&type=L&nnn=181&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:310:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1992&mm=12&jj=02&type=L&nnn=352&pppp=0013&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1992&mm=12&jj=02&type=L&nnn=352&pppp=0021&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
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Neuvoston päätös 94/67/EY, tehty 24  päivänä  tammikuuta 1994, Euroopan talousyhteisön ja Syyrian arabitasavallan välisen 
rahoitusyhteistyötä ja teknistä yhteistyötä koskevan pöytäkirjan tekemisestä (EYVL L 32, 5.2.1994, s. 44).

Neuvoston asetus (EY) N:o 1734/94, annettu 11 päivänä heinäkuuta 1994, rahoitus- ja teknisestä yhteistyöstä Länsirannan ja 
Gazan alueen kanssa (EYVL L 182, 16.7.1994, s. 4), kumottu asetuksella (EY) N:o 1638/2006 (EUVL L 310, 9.11.2006, s. 1).

Neuvoston asetus (EY)  N:o  213/96, annettu 29  päivänä  tammikuuta 1996, EC Investment Partners -rahoitusvälineen täytän
töönpanosta Latinalaisen Amerikan, Aasian ja Välimeren alueen maissa sekä Etelä-Afrikan tasavallassa (EYVL L 28, 6.2.1996, 
s. 2).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY)  N:o  1638/2006, annettu 24  päivänä  lokakuuta 2006, eurooppalaista naapu
ruuden ja kumppanuuden välinettä koskevista yleisistä määräyksistä (EUVL L 310, 9.11.2006, s. 1).

Neuvoston asetus (EY)  N:o  1083/2006, annettu 11  päivänä  heinäkuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosi
aalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY)  N:o  1260/1999 kumoamisesta 
(EUVL L 210, 31.7.2006, s. 25).

21 03 52  Rajat ylittävä yhteistyö – Rahoitus otsakkeesta 1b (Aluepolitiikka)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— 68 000 000 80 816 627 85 200 000 99 221 636,— 69 939 439,97

Selvitysosa

Entinen alamomentti 19 08 02 02

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan aluekehitysrahastosta (2007–2013) eurooppalaisen naapuruuden ja kumppa
nuuden välineen puitteissa tehtävään rajat ylittävään yhteistyöhön myönnetyn rahoituksen maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY)  N:o  1083/2006, annettu 11  päivänä  heinäkuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosi
aalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY)  N:o  1260/1999 kumoamisesta 
(EUVL L 210, 31.7.2006, s. 25).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY)  N:o  1638/2006, annettu 24  päivänä  lokakuuta 2006, eurooppalaista naapu
ruuden ja kumppanuuden välinettä koskevista yleisistä määräyksistä (EUVL L 310, 9.11.2006, s. 1).

21 03 77  Pilottihankkeet ja valmistelutoimet

21 03 77 01  Pilottihanke – Itämeren pohjaa koskevat ennalta ehkäisevät ja elvyttävät toimet

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

Selvitysosa

Entinen alamomentti 19 08 01 04

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=02&jj=05&type=L&nnn=032&pppp=0044&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=07&jj=16&type=L&nnn=182&pppp=0004&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:310:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1996&mm=02&jj=06&type=L&nnn=028&pppp=0002&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1996&mm=02&jj=06&type=L&nnn=028&pppp=0002&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:310:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0025:0025:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0025:0025:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:310:0001:0001:FI:PDF
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Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

21 03 77 02  Valmistelutoimi – Vähemmistöt Venäjällä – Kulttuurin, tiedotusvälineiden ja kansalaisyhteiskunnan kehittäminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— p.m. p.m. 1 286 000 0,— 25 224,07

Selvitysosa

Entinen alamomentti 19 08 01 05

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta valmistelutoimen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

21 03 77 03  Valmistelutoimi – Uusi Euro–Välimeri-strategia nuorten työllisyyden edistämiseksi

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— 855 000 p.m. 750 000 1 500 000,— 0,—

Selvitysosa

Entinen alamomentti 19 08 01 06

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta valmistelutoimen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Eteläisen Välimeren naapurimaiden demokratisoitumisen edetessä on demokratian lujittamisen ja nuorten ammattilaisten työ
markkinoille pääsyn kannalta tärkeää, että nuoret ammattilaiset pääsevät liikkumaan työmarkkinoilla kaksisuuntaisesti Välime
ren molemmin puolin.

Valmistelutoimen päätarkoitus on edistää ja tehostaa nuorten ammattilaisten työntekijävaihtoa Välimeren molemmin puolin. 
Toimiin kuuluu myös ammatillisia harjoittelujaksoja.

Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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21 03 77 04  Pilottihankkeet – Euroopan naapuruuspolitiikan rahoitus – Henkilöstön valmentaminen unionin naapuruuspolitiikkaan liitty
viin töihin

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— 315 000 p.m. 550 000 0,— 508 969,29

Selvitysosa

Entinen alamomentti 19 08 01 08

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

21 03 77 05  Valmistelutoimi – Arabikevään maiden varallisuuden takaisin hankinta

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

2 740 012 1 370 006

Selvitysosa

Suurimpia esteitä siirtymävaiheessa olevien arabikevään maiden varallisuuden takaisin hankkimiselle ovat takaisin hankintaa 
koskevien pyyntöjen kohteina olevien valtioiden kansallisten lainsäädäntöjen eroavaisuudet ja niiden monimutkaisuus sekä 
takaisin hankintaa pyytävien valtioiden riittämätön oikeudellinen asiantuntemus ja vähäiset institutionaaliset valmiudet. Näin 
ollen on hyvin tärkeää tarjota kyseisille eteläisen Välimeren alueen kumppanimaille konkreettista oikeudellista ja teknistä apua.

Pilottihanke perustuu olemassa oleviin unionin aloitteisiin, joilla tuetaan Egyptin ja Tunisian viranomaisia entisten diktaattorei
den ja heidän hallintokoneistonsa anastaman varallisuuden takaisin hankkimisessa. Sillä pyritään vahvistamaan unionin toimia 
tällä alalla kehittämällä valmiuksia ja edistämällä yhteistyötä ja asiantuntemusta sekä tiedonvaihtoa takaisin hankintaa pyytä
neiden valtioiden ja pyynnön kohteina olevien valtioiden välillä sekä tarvittaessa edistämällä kansallisten säännösten 
muuttamista.

Pilottihankkeesta katetaan käynnistyskustannukset ja rahoitetaan tukimekanismin vuotuiset toimintakustannukset.

Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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LUKU  21 04  —  DEMOKRATIAA JA IHMISOIKEUKSIA KOSKEVA EUROOPPALAINEN RAHOITUSVÄLINE

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
Maksut

2012/2014
Maksusitou

mukset Maksut Maksusitou
mukset Maksut Maksusitou-

mukset Maksut

21 04 DEMOKRATIAA JA IHMIS
OIKEUKSIA KOSKEVA 
EUROOPPALAINEN 
RAHOITUSVÄLINE

21 04 01 Ihmisoikeuksien ja perusva
pauksien kunnioittamisen 
ja noudattamisen paranta
minen sekä demokraattisten 
uudistusten tukeminen 4 132 782 020 3 815 739 —

21 04 51 Demokratiaa ja ihmisoike
uksia koskevan eurooppa
laisen rahoitusvälineen 
loppuun saattaminen 
(vuotta 2014 edeltävä aika) 4 — 83 300 000 128 165 000 109 451 930 127 677 133,39 113 940 795,01 136,78

21 04 77 Pilottihankkeet ja valmiste
lutoimet

21 04 77 01 Valmistelutoimi – Konflikti
nestoverkon kehittäminen 4 — — p.m. p.m. 0,— 0,— —

21 04 77 02 Pilottihanke – EU:n ja Venä
jän kansalaisyhteiskuntafoo
rumi 4 — — p.m. 400 000 400 000,— 0,— —

21 04 77 03 Pilottihanke – Rahoitus 
kidutuksen uhreja varten 4 — — p.m. p.m. 0,— 629 060,61 —

Momentti 21 04 77 – 
Välisumma — — p.m. 400 000 400 000,— 629 060,61 —

Luku 21 04 – Yhteensä 132 782 020 87 115 739 128 165 000 109 851 930 128 077 133,39 114 569 855,62 131,51

21 04 01  Ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen ja noudattamisen parantaminen sekä demokraattisten uudistusten 
tukeminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

132 782 020 3 815 739

Selvitysosa

Uusi momentti

Yleisenä tavoitteena on edistää demokratian luomista ja vakiinnuttamista sekä ihmisoikeuksien kunnioittamista unionin poli
tiikkojen ja suuntaviivojen mukaisesti läheisessä yhteistyössä kansalaisyhteiskunnan kanssa.

Tärkeimpiä toiminta-alueita ovat

— ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen ja noudattamisen parantaminen ihmisoikeuksien yleismaailmallisen 
julistuksen ja muiden kansainvälisten ja alueellisten ihmisoikeusasiakirjojen mukaisesti sekä niiden suojelun, edistämisen ja 
valvonnan vahvistaminen pääasiassa tukemalla alan kansalaisjärjestöjä, ihmisoikeuksien puolestapuhujia sekä sortotoimien 
ja väärinkäytösten uhreja;
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— demokraattisten uudistusten tukeminen ja vakiinnuttaminen kolmansissa maissa vahvistamalla osallistavaa ja edustuksel
lista demokratiaa ja koko demokraattista prosessia sekä lisäämällä vaaliprosessien uskottavuutta.

Määrärahoiksi voidaan ottaa tulot, jotka mahdollisesti saadaan jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden, molemmissa tapauksissa 
niiden valtiolliset elimet, yhteisöt ja luonnolliset henkilöt mukaan luettuina, rahoitusosuuksista, joilla nämä osallistuvat eräiden 
unionin rahoittamien ja komission niiden puolesta hallinnoimien ulkomaanavun hankkeiden tai ohjelmien rahoittamiseen. Täl
laiset tulotaulukon momentille 6 3 3 otetut rahoitusosuudet ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tar
koitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Hallinnollisten tukimenojen budjettikohtaan otettavat määrät määräytyvät 
kustakin ohjelmasta tehdyn rahoitussopimuksen perusteella eivätkä saa keskimäärin ylittää 4:ää prosenttia kuhunkin lukuun ote
tuista ohjelman rahoitusosuuksista ja niitä voidaan täydentää unionin erityisrahastojen rahoitusosuuksin, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta varainhoitoasetuksen 187 artiklan 7 kohdan soveltamista.

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 7 päivänä joulukuuta 2011 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi demokratian ja ihmis
oikeuksien maailmanlaajuista edistämistä koskevasta rahoitusvälineestä (KOM(2011) 844 lopullinen) ja erityisesti sen 2 artik
lan 1 kohdan a, b ja c alakohta.

21 04 51  Demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen rahoitusvälineen loppuun saattaminen (vuotta 2014 edeltävä aika)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— 83 300 000 128 165 000 109 451 930 127 677 133,39 113 940 795,01

Selvitysosa

Entiset momentit 19 04 01 ja 19 04 05

Määräraha on tarkoitettu kattamaan demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen rahoitusvälineen vuosilta 
2007–2013 maksamatta olevat sitoumukset.

Määrärahoiksi voidaan ottaa tulot, jotka mahdollisesti saadaan jäsenvaltioiden ja muiden avunantajamaiden, molemmissa tapa
uksissa niiden valtiolliset ja vastaavat elimet mukaan luettuina, tai kansainvälisten järjestöjen rahoitusosuuksista, joilla nämä osal
listuvat eräiden unionin rahoittamien ja komission niiden puolesta hallinnoimien ulkomaanavun hankkeiden tai ohjelmien 
rahoittamiseen. Tällaiset tulotaulukon momentille 6 3 3 otetut rahoitusosuudet ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 koh
dan b alakohdassa tarkoitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Hallinnollisten tukimenojen budjettikohtaan otettavat 
määrät määräytyvät kustakin ohjelmasta tehdyn rahoitussopimuksen perusteella eivätkä saa keskimäärin ylittää 4:ää prosenttia 
kuhunkin lukuun otetuista ohjelman rahoitusosuuksista.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1889/2006, annettu 20 päivänä  joulukuuta 2006, demokratian ja ihmis
oikeuksien maailmanlaajuista edistämistä koskevasta rahoitusvälineestä (EUVL L 386, 29.12.2006, s. 1).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:386:0001:0001:FI:PDF
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21 04 77  Pilottihankkeet ja valmistelutoimet

21 04 77 01  Valmistelutoimi – Konfliktinestoverkon kehittäminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— — p.m. p.m. 0,— 0,—

Selvitysosa

Entinen momentti 19 04 04

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta valmistelutoimen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

21 04 77 02  Pilottihanke – EU:n ja Venäjän kansalaisyhteiskuntafoorumi

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— — p.m. 400 000 400 000,— 0,—

Selvitysosa

Entinen momentti 19 04 06

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

21 04 77 03  Pilottihanke – Rahoitus kidutuksen uhreja varten

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— — p.m. p.m. 0,— 629 060,61

Selvitysosa

Entinen momentti 19 04 07

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

Viiteasiakirjat-säädökset

Neuvoston direktiivi 2003/9/EY, annettu 27 päivänä tammikuuta 2003, turvapaikanhakijoiden vastaanottoa jäsenvaltioissa kos
kevista vähimmäisvaatimuksista (EUVL L 31, 6.2.2003, s. 18).

Euroopan unionin neuvoston päätelmät, yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvoston 2865. istunto 29  päivänä  huhtikuuta 
2009 Luxemburgissa.

Euroopan unionin perusoikeuskirja (EUVL C 83, 30.3.2010, s. 389).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:031:0018:0018:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0389:FI:PDF
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LUKU  21 05  —  VAKAUTUSVÄLINE — MAAILMANLAAJUISET JA ALUEIDEN RAJAT YLITTÄVÄT UHAT

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
Maksut

2012/2014
Maksusitou

mukset Maksut Maksusitou
mukset Maksut Maksusitou-

mukset Maksut

21 05 VAKAUTUSVÄLINE – 
MAAILMANLAAJUISET JA 
ALUEIDEN RAJAT YLITTÄ
VÄT UHAT

21 05 01 Maailmanlaajuiset ja aluei
den rajat ylittävät uhat 4 82 255 223 4 031 479 —

21 05 51 Yleismaailmallisiin turvalli
suusuhkiin liittyvien toi
mien loppuun saattaminen 
(vuotta 2014 edeltävä aika) 4 — 42 810 916 74 600 000 46 803 278 68 300 000,— 53 654 419,69 125,33

21 05 77 Pilottihankkeet ja valmiste
lutoimet

21 05 77 01 Pilottihanke – Tuki unionin 
alusten valvonta- ja suojelu
toimenpiteille alueilla, joilla 
uhkana on merirosvous 4 — 495 000 p.m. 340 000 0,— 0,— 0,—

21 05 77 02 Valmistelutoimi – Rahoitus-
ja talouskriisiä koskeva hätä
apu kehitysmaissa 4 — — p.m. 200 000 0,— 188 542,20 —

Momentti 21 05 77 – 
Välisumma — 495 000 p.m. 540 000 0,— 188 542,20 38,09

Luku 21 05 – Yhteensä 82 255 223 47 337 395 74 600 000 47 343 278 68 300 000,— 53 842 961,89 113,74

21 05 01  Maailmanlaajuiset ja alueiden rajat ylittävät uhat

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

82 255 223 4 031 479

Selvitysosa

Uusi momentti

Määräraha kattaa vakautusvälineen pitkän aikavälin osa-alueen eli yhteistyön kannalta vakaissa olosuhteissa annettavan avun, 
sellaisena kuin se on määritelty vakautusvälineen perustamista koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen, jota kos
kevan ehdotuksen komissio teki 7 päivänä joulukuuta 2011 (KOM(2011) 845 lopullinen), 5 artiklassa, ja se kattaa maailman
laajuiset ja alueiden rajat ylittävät uhat vuosina 2014–2020.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimet, joilla maita ja kansoja autetaan suojautumaan tahallisilta ja tahattomilta uhilta ja 
luonnonuhilta, muun muassa

— tuki siviilialan tutkimustoiminnalle vaihtoehtona puolustusalaan liittyvälle tutkimukselle sekä tuki aiemmin aseistukseen 
liittyvillä aloilla työskennelleiden tiedemiesten ja insinöörien uudelleenkouluttamiselle ja sijoittamiselle vaihtoehtoisiin 
työtehtäviin, 

— tuki turvallisuuskäytäntöjen parantamiseen tähtääville toimille siviilialan laitoksissa, joissa varastoidaan arkoja kemiallisia, 
biologisia, radioaktiivisia tai ydinaineita tai -tekijöitä tai joissa niitä käsitellään siviilialan tutkimusohjelmien puitteissa,
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— unionin yhteistyöpolitiikkojen ja niiden tavoitteiden puitteissa annettava tuki aseistukseen liittyvien laitosten ja kohteiden 
purkamiselle, saneeraukselle tai siviilikäyttöön muuntamiseen tarvittavan siviili-infrastruktuurin perustamiselle ja asiaa kos
keville siviilialan tutkimuksille, sen jälkeen kun on todettu, etteivät kyseiset laitokset ja kohteet enää kuulu puolustusalan 
ohjelmaan, 

— tuki sellaisten toimivaltaisten siviiliviranomaisten valmiuksien vahvistamiselle, jotka osallistuvat kemiallisten, biologisten, 
säteily- ja ydinaineiden tai -tekijöiden (mukaan lukien niiden tuotantoon, toimitukseen ja tehokkaaseen rajavalvontaan liit
tyvä välineistö) laittoman kaupan tehokkaan valvonnan kehittämiseen ja toteuttamiseen, muun muassa ottamalla käyttöön 
nykyaikaisen logistisen arviointi- ja valvontalaitteiston; toimet liittyvät luonnon- ja teollisuuskatastrofeihin ja rikolliseen 
toimintaan, 

— tuki IAEA:lle radioaktiivisten aineiden laittoman kaupan havaitsemisessa tarvittavien teknisten valmiuksien kehittämiseen, 

— kaksikäyttötuotteiden tehokkaan vientivalvonnan luomiseen ja täytäntöönpanoon tarvittavan oikeudellisen kehyksen ja nii
den edellyttämien institutionaalisten voimavarojen kehittäminen, mukaan lukien alueelliset yhteistyötoimet, 

— tehokkaiden siviilialan katastrofivalmius-, valmiussuunnittelu-, kriisitoiminta- ja puhdistusvalmiuksien kehittäminen mah
dollisten huomattavien tämän alan ympäristöonnettomuuksien varalta.

Muita maailmanlaajuisiin ja alueiden rajat ylittäviin uhkiin liittyviä toimenpiteitä ovat

— sellaisten lainvalvonta-, oikeus- ja muiden viranomaisten valmiuksien vahvistaminen, jotka osallistuvat terrorismin, väki
valtaisten ääriliikkeiden ja järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseen, ihmisten, huumeiden, tuliaseiden ja räjähteiden laiton 
kauppa, verkkorikollisuus ja lääkeväärennökset mukaan lukien, ja laittoman kaupan ja kauttakulun tehokkaaseen valvon
taan; uutena painopisteenä on torjua sellaisia ilmastonmuutoksen maailmanlaajuisia ja alueiden rajat ylittäviä vaikutuksia, 
jotka voivat aiheuttaa epävakautta, 

— tuki toimenpiteille, joilla puututaan uhkiin, jotka kohdistuvat kansainväliseen liikenteeseen ja elintärkeään infrastruktuu
riin, mukaan lukien henkilö- ja tavaraliikenne, energiansiirto ja -jakelu sekä sähköiset tieto- ja viestintäverkot, 

— asianmukaisten vastatoimien toteuttaminen, kun kansanterveyteen kohdistuu vakavia uhkia, esimerkiksi pandemia, jolla 
saattaa olla rajat ylittäviä vaikutuksia.

Toimenpiteitä voidaan rahoittaa tältä momentilta vakaissa olosuhteissa, kun toimenpiteiden tavoitteena on tiettyjen vakautta 
horjuttavien maailmanlaajuisten ja alueiden rajat ylittävien uhkien torjuminen. Toimenpiteet katetaan tältä momentilta vain siinä 
määrin kuin riittäviä ja tehokkaita toimia ei voida toteuttaa muista unionin ulkoisen avun välineistä.

Määrärahoiksi voidaan ottaa tulot, jotka mahdollisesti saadaan jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden, molemmissa tapauksissa 
niiden valtiolliset elimet, yhteisöt ja luonnolliset henkilöt mukaan luettuina, rahoitusosuuksista, joilla nämä osallistuvat eräiden 
unionin rahoittamien ja komission niiden puolesta hallinnoimien ulkomaanavun hankkeiden tai ohjelmien rahoittamiseen. Täl
laiset tulotaulukon momentille 6 3 3 otetut rahoitusosuudet ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tar
koitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Hallinnollisten tukimenojen budjettikohtaan otettavat määrät määräytyvät 
kustakin ohjelmasta tehdyn rahoitussopimuksen perusteella eivätkä saa keskimäärin ylittää 4:ää prosenttia kuhunkin lukuun ote
tuista ohjelman rahoitusosuuksista ja niitä voidaan täydentää unionin erityisrahastojen rahoitusosuuksin, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta varainhoitoasetuksen 187 artiklan 7 kohdan soveltamista.

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 7 päivänä joulukuuta 2011 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vakautusvälineen perus
tamisesta (KOM(2011) 845 lopullinen) ja erityisesti sen 1 artiklan 2 kohdan c alakohta.
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21 05 51  Yleismaailmallisiin turvallisuusuhkiin liittyvien toimien loppuun saattaminen (vuotta 2014 edeltävä aika)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— 42 810 916 74 600 000 46 803 278 68 300 000,— 53 654 419,69

Selvitysosa

Aiemmat alamomentit 19 06 01 02, 19 06 02 01 ja 19 06 02 03 ja aiempi momentti 19 06 03

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1724/2001, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2001, jalkaväkimiinojen vas
taisesta toiminnasta kehitysmaissa (EYVL L 234, 1.9.2001, s. 1).

Neuvoston asetus (EY) N:o 1725/2001, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2001, jalkaväkimiinojen vastaisesta toiminnasta muissa 
kolmansissa maissa kuin kehitysmaissa (EYVL L 234, 1.9.2001, s. 6).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1717/2006, annettu 15 päivänä marraskuuta 2006, vakautusvälineen perus
tamisesta (EUVL L 327, 24.11.2006, s. 1).

21 05 77  Pilottihankkeet ja valmistelutoimet

21 05 77 01  Pilottihanke – Tuki unionin alusten valvonta- ja suojelutoimenpiteille alueilla, joilla uhkana on merirosvous

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— 495 000 p.m. 340 000 0,— 0,—

Selvitysosa

Entinen momentti 19 06 07

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:234:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:234:0006:0006:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:327:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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21 05 77 02  Valmistelutoimi – Rahoitus- ja talouskriisiä koskeva hätäapu kehitysmaissa

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— — p.m. 200 000 0,— 188 542,20

Selvitysosa

Entinen momentti 19 06 08

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta valmistelutoimen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF


KOMISSIO
OSASTO 21 — KEHITYS JA YHTEISTYÖ

20.2.2014 FI Euroopan unionin virallinen lehti II/933

LUKU  21 06  —  VÄLINE YDINTURVALLISUUTEEN LIITTYVÄÄ YHTEISTYÖTÄ (INSC) VARTEN

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
Maksut

2012/2014
Maksusitou

mukset Maksut Maksusitou
mukset Maksut Maksusitou-

mukset Maksut

21 06 VÄLINE YDINTURVALLI
SUUTEEN LIITTYVÄÄ 
YHTEISTYÖTÄ (INSC) VAR
TEN

21 06 01 Korkeatasoisen ydinturval
lisuuden ja säteilysuojan 
edistäminen sekä tehok
kaan ja tuloksellisen ydin
materiaalivalvonnan 
soveltaminen kolmansissa 
maissa 4 29 346 872 24 814 789 —

21 06 51 Aiempien toimien loppuun 
saattaminen (vuotta 2014 
edeltävä aika) 4 — 29 750 000 77 476 000 64 153 343 76 055 700,— 66 476 410,— 223,45

Luku 21 06 – Yhteensä 29 346 872 54 564 789 77 476 000 64 153 343 76 055 700,— 66 476 410,— 121,83

21 06 01  Korkeatasoisen ydinturvallisuuden ja säteilysuojan edistäminen sekä tehokkaan ja tuloksellisen ydinmateriaalivalvonnan 
soveltaminen kolmansissa maissa

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

29 346 872 24 814 789

Selvitysosa

Uusi momentti

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavien toimien rahoitus toimivan ydinturvallisuuskulttuurin edistäminen kaikilla 
tasoilla, varsinkin

— jatkuva tuki sääntelyelimille ja teknisen tuen organisaatioille sekä sääntelykehyksen vahvistaminen erityisesti lupien myön
tämiseen liittyvien toimintojen osalta vahvan ja riippumattoman valvonnan toteutumiseksi, 

— tuki sekä ydinvoimaloista että muista (isännättömistä) lähteistä (esim. lääketieteelliset sovellukset ja uraanikaivokset) peräi
sin olevan käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen kuljetukselle, käsittelylle ja hävittämiselle turvallisesti, 

— strategioiden laatiminen ja täytäntöönpano olemassa olevien laitosten käytöstä poistamiseksi ja entisten ydinvoimala-
alueiden kunnostamiseksi, 

— toimivien sääntelypuitteiden, menettelyjen ja järjestelmien edistäminen, jotta voitaisiin varmistaa riittävä suoja radioaktii
visista aineista ja erityisesti korkea-aktiivisista radioaktiivisista lähteistä peräisin olevaa ionisoivaa säteilyä vastaan, ja kyseis
ten materiaalien turvallinen loppukäsittely, 

— unionin säännöstöön perustuvien stressitestien rahoittaminen, 

— tarvittavien sääntelypuitteiden ja menetelmien käyttöönotto ydinmateriaalivalvonnan täytäntöön panemiseksi, mukaan 
lukien halkeamiskelpoisten materiaalien asianmukainen kirjanpito ja valvonta valtion ja toiminnanharjoittajien tasolla, 

— tehokkaiden järjestelyjen käyttöönotto säteilyä aiheuttavien onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja mahdollisten onnetto
muuksien seurausten lieventämiseksi sekä valmiussuunnittelu-, torjuntavalmius-, torjunta-, pelastuspalvelu- ja kunnostus
toimenpiteitä varten,
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— toimenpiteet, joilla edistetään kansainvälistä yhteistyötä (myös alan kansainvälisissä järjestöissä, erityisesti IAEA:ssa) edellä 
mainituilla aloilla, mukaan lukien kansainvälisten yleissopimusten ja sopimusten täytäntöönpano ja seuranta, tietojenvaihto 
sekä koulutus ja tutkimus, 

— valmiussuunnittelun tehostaminen ydinonnettomuuksien varalta sekä koulutus ja ohjaus sääntelyviranomaisten valmiuk
sien lisäämiseksi.

Määräraha on tarkoitettu myös ihmisten terveyteen ja ympäristöön vaikuttavien Tšernobylin onnettomuuden seurausten joh
dosta toteuttavien terveys- ja ympäristöalan hankkeiden rahoittamiseen erityisesti Ukrainassa ja Valko-Venäjällä.

Etusijalla ovat Euroopan naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvien maiden tarpeet.

Liittymistä valmistelevan tukivälineestä (IPA) aiemmin rahoitettua alan työtä jatketaan INSC:n puitteissa kokonaisvaltaisen lähes
tymistavan nimissä.

Määrärahoiksi voidaan ottaa tulot, jotka mahdollisesti saadaan jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden, molemmissa tapauksissa 
niiden valtiolliset elimet, yhteisöt ja luonnolliset henkilöt mukaan luettuina, rahoitusosuuksista, joilla nämä osallistuvat eräiden 
unionin rahoittamien ja komission niiden puolesta hallinnoimien ulkomaanavun hankkeiden tai ohjelmien rahoittamiseen. Täl
laiset tulotaulukon momentille 6 3 3 otetut rahoitusosuudet ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tar
koitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Hallinnollisten tukimenojen budjettikohtaan otettavat määrät määräytyvät 
kustakin ohjelmasta tehdyn rahoitussopimuksen perusteella eivätkä saa keskimäärin ylittää 4:ää prosenttia kuhunkin lukuun ote
tuista ohjelman rahoitusosuuksista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta varainhoitoasetuksen 187 artiklan 7 kohdan soveltamista.

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 7  päivänä  joulukuuta 2011 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi välineen perustami
sesta ydinturvallisuuteen liittyvää yhteistyötä varten (KOM(2011) 841 lopullinen) ja erityisesti sen 1 artiklan 1 kohta.

21 06 51  Aiempien toimien loppuun saattaminen (vuotta 2014 edeltävä aika)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— 29 750 000 77 476 000 64 153 343 76 055 700,— 66 476 410,—

Selvitysosa

Entinen momentti 19 06 04

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta maksamatta olevat sitoumukset.

Määrärahoiksi voidaan ottaa tulot, jotka mahdollisesti saadaan jäsenvaltioiden ja muiden avunantajamaiden, molemmissa tapa
uksissa niiden valtiolliset ja vastaavat elimet mukaan luettuina, tai kansainvälisten järjestöjen rahoitusosuuksista, joilla nämä osal
listuvat eräiden unionin rahoittamien ja komission niiden puolesta hallinnoimien ulkomaanavun hankkeiden tai ohjelmien 
rahoittamiseen. Tällaiset tulotaulukon momentille 6 3 3 otetut rahoitusosuudet ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 koh
dan b alakohdassa tarkoitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Hallinnollisten tukimenojen budjettikohtaan otettavat 
määrät määräytyvät kustakin ohjelmasta tehdyn rahoitussopimuksen perusteella eivätkä saa keskimäärin ylittää 4:ää prosenttia 
kuhunkin lukuun otetuista ohjelman rahoitusosuuksista.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 2006/908/EY, Euratom, tehty 4 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankille Tšer
nobylin reaktorisuojarahastoon suoritettavasta Euroopan yhteisön kolmannen rahoitusosuuden ensimmäisestä erästä 
(EUVL L 346, 9.12.2006, s. 28).

Neuvoston asetus (Euratom) N:o 300/2007, annettu 19 päivänä helmikuuta 2007, välineen perustamisesta ydinturvallisuuteen 
liittyvää yhteistyötä varten (EUVL L 81, 22.3.2007, s. 1).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:346:0028:0028:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:081:0001:0001:FI:PDF
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LUKU  21 07  —  EUROOPAN UNIONIN JA GRÖNLANNIN KUMPPANUUS

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
Maksut

2012/2014
Maksusitou

mukset Maksut Maksusitou
mukset Maksut Maksusitou

mukset Maksut

21 07 EUROOPAN UNIONIN JA 
GRÖNLANNIN KUMPPANUUS

21 07 01 Yhteistyö Grönlannin kanssa 4 24 569 471 11 699 882 p.m. p.m. 0,— 0,— 0,—

21 07 51 Aiempien toimien loppuun saat
taminen (vuotta 2014 edeltävä 
aika) 4 — 7 225 000 28 717 140 26 353 231 28 442 000,— 26 727 652,— 369,93

Luku 21 07 – Yhteensä 24 569 471 18 924 882 28 717 140 26 353 231 28 442 000,— 26 727 652,— 141,23

21 07 01  Yhteistyö Grönlannin kanssa

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

24 569 471 11 699 882 p.m. p.m. 0,— 0,—

Selvitysosa

Uusi momentti

Määräraha on tarkoitettu

— auttamaan Grönlantia löytämään ratkaisuja tärkeimpiin haasteisiinsa, joihin kuuluvat erityisesti talouden kestävä moni
puolistaminen, tarve lisätä työvoiman, myös tutkijoiden, ammattitaitoa, ja tarve parantaa Grönlannin tietojärjestelmiä tieto-
ja viestintätekniikan alalla, 

— parantamaan Grönlannin viranomaisten valmiuksia laatia ja toteuttaa kansallisia politiikkoja erityisesti uusilla yhteisen edun 
mukaisilla aloilla.

Määrärahoiksi voidaan ottaa tulot, jotka mahdollisesti saadaan jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden, molemmissa tapauksissa 
niiden valtiolliset elimet, yhteisöt ja luonnolliset henkilöt mukaan luettuina, rahoitusosuuksista, joilla nämä osallistuvat eräiden 
unionin rahoittamien ja komission niiden puolesta hallinnoimien ulkomaanavun hankkeiden tai ohjelmien rahoittamiseen. Täl
laiset tulotaulukon momentille 6 3 3 otetut rahoitusosuudet ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tar
koitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Hallinnollisten tukimenojen budjettikohtaan otettavat määrät määräytyvät 
kustakin ohjelmasta tehdyn rahoitussopimuksen perusteella eivätkä saa keskimäärin ylittää 4:ää prosenttia kuhunkin lukuun ote
tuista ohjelman rahoitusosuuksista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta varainhoitoasetuksen 187 artiklan 7 kohdan soveltamista.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 2001/822/EY, tehty 27 päivänä marraskuuta 2001, merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroo
pan yhteisöön (”päätös merentakaisten alueiden assosiaatiosta”) (EYVL L 324, 7.12.2001, s. 1).

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 7 päivänä joulukuuta 2011 antama ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Grönlannin ja Tanskan 
kuningaskunnan välisistä suhteista (KOM(2011) 846) ja erityisesti kyseisen päätöksen 3 artiklan 1 kohta.

Komission 16 päivänä heinäkuuta 2012 antama ehdotus neuvoston päätökseksi merentakaisten maiden ja alueiden assosiaati
osta Euroopan yhteisöön (”MMA-assosiaatiopäätös”) (COM(2012) 362 final).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:324:0001:0001:FI:PDF
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21 07 51  Aiempien toimien loppuun saattaminen (vuotta 2014 edeltävä aika)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— 7 225 000 28 717 140 26 353 231 28 442 000,— 26 727 652,—

Selvitysosa

Entinen momentti 21 07 02

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ennen vuotta 2014 tehtyjen sitoumusten maksattaminen.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 2006/526/EY, tehty 17  päivänä  heinäkuuta 2006, Euroopan yhteisön sekä Grönlannin ja Tanskan kunin
gaskunnan välisistä suhteista (EUVL L 208, 29.7.2006, s. 28).

Viiteasiakirjat-säädökset

Euroopan yhteisön, Grönlannin maakuntahallituksen ja Tanskan hallituksen Luxemburgissa 27  päivänä  kesäkuuta 2006 alle
kirjoitettu yhteinen julistus Euroopan yhteisön ja Grönlannin kumppanuudesta (EUVL L 208, 29.7.2006, s. 32).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:208:0028:0028:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:208:0032:0032:FI:PDF
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LUKU  21 08  —  MAAILMANLAAJUINEN KEHITYS JA YHTEISTYÖ

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
Maksut

2012/2014
Maksusitou

mukset Maksut Maksusitou
mukset Maksut Maksusitou

mukset Maksut

21 08 MAAILMANLAAJUINEN KEHI
TYS JA YHTEISTYÖ

21 08 01 Unionin avun tulosten arviointi 
sekä seuranta- ja tarkastustoi
met 4 23 657 510 17 625 000 25 840 000 19 669 541 23 577 000,— 20 048 310,63 113,75

21 08 02 Koordinointi ja valistus kehitys
yhteistyön alalla 4 13 330 508 5 190 000 11 085 000 6 328 021 12 154 660,18 9 423 286,99 181,57

Luku 21 08 – Yhteensä 36 988 018 22 815 000 36 925 000 25 997 562 35 731 660,18 29 471 597,62 129,18

21 08 01  Unionin avun tulosten arviointi sekä seuranta- ja tarkastustoimet

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

23 657 510 17 625 000 25 840 000 19 669 541 23 577 000,— 20 048 310,63

Selvitysosa

Entiset alamomentit 19 01 04 05 ja 21 01 04 03 sekä entiset momentit 19 11 01 ja 21 08 01

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ennakko- ja jälkiarvioinnin, seurannan ja tukitoimenpiteiden rahoitus kehitystoimien, 
-strategioiden ja -politiikkojen suunnittelun, valmistelun ja täytäntöönpanon eri vaiheissa, mukaan lukien seuraavat:

— tuloksellisuus-, tehokkuus-, merkityksellisyys-, vaikuttavuus- ja elinkelpoisuusselvitykset sekä kehitysyhteistyön vaikutuk
sen mittareiden ja indikaattoreiden kehittäminen, 

— toimien seuranta täytäntöönpanon aikana ja sen jälkeen, 

— meneillään olevien toimien seurantajärjestelmien, -menetelmien ja -käytäntöjen laadun parantamiseen tähtäävät tukitoi
met ja tulevien toimien valmistelu, 

— arviointeihin sisältyviä havaintoja, päätelmiä ja suosituksia koskevan palautteen ja tiedotustoimien hyödyntäminen 
päätöksentekoprosessissa, 

— menetelmien kehittäminen arviointien laadun ja käyttöarvon parantamiseksi mukaan lukien tähän liittyvä tutkimus, palaute, 
tiedotus ja koulutus.

Määräraha kattaa myös komission toteuttamien ulkoisen avun ohjelmien ja hankkeiden hallinnointia koskevien tarkastustoi
mien rahoittamisen sekä unionin ulkoista apua säänteleviin erityissääntöihin perustuvien, ulkoisille tarkastajille järjestettävien 
koulutustoimien rahoittamisen.

Lisäksi määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaiset selvityksistä ja asiantuntijakokouksista aiheutuvat menot sekä tiedotus- ja 
julkaisumenot, jotka liittyvät suoraan tämän momentin kattaman ohjelman tai sen kattamien toimien tavoitteen saavuttami
seen, ja mahdolliset muut menot teknisestä ja hallinnollisesta avusta, johon ei liity julkishallinnon tehtäviä ja jonka komissio on 
ulkoistanut erillisin palvelusopimuksin, sekä ulkoisen avun ohjelmien suunnitteluun ja täytäntöönpanoon osallistuville tärkeim
mille toimijoille suunnatut valmiuksienkehittämis- ja koulutustoimet.

Määräraha on myös tarkoitettu kattamaan sellaiset selvityksistä, menetelmien kehittämisestä, asiantuntijakokouksista ja 
tiedonjako- ja koulutustoimista aiheutuvat menot sekä tiedotus- ja julkaisumenot, jotka liittyvät ulkoisen avun ohjelmien suun
nitteluun ja täytäntöönpanoon ja etenkin hanke- ja ohjelmasyklin hallintaan ja valmiuksien kehittämiseen.
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Oikeusperusta

Komission institutionaalisista oikeuksista johtuvat tehtävät sellaisina kuin niistä on säädetty unionin yleiseen talousarvioon sovel
lettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 25  päivänä  lokakuuta 
2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom)  N:o  966/2012 (EUVL  L  298, 26.10.2012, s.  1) 
54 artiklan 2 kohdassa.

21 08 02  Koordinointi ja valistus kehitysyhteistyön alalla

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

13 330 508 5 190 000 11 085 000 6 328 021 12 154 660,18 9 423 286,99

Selvitysosa

Entinen alamomentti 21 01 04 04 sekä entiset momentit 19 11 03 ja 21 08 02

Budjettirahoitus turvaa komissiolle kehitysyhteistyöpolitiikan koordinointitoimien valmistelussa, määrittelyssä ja seurannassa 
tarvittavat tukikeinot. Politiikkojen koordinointi on välttämätöntä kehitysyhteistyön johdonmukaisuuden, täydentävyyden ja 
tuloksellisuuden kannalta.

Koordinointitoimet ovat olennaisia määriteltäessä ja ohjattaessa unionin kehitysyhteistyöpolitiikkaa strategisella ja ohjelmata
solla. Unionin kehitysyhteistyöpolitiikan erityisluonne on kirjattu perussopimuksiin (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen 208 ja  210  artikla). Unionin avun ja jäsenvaltioiden kansallisten kehitysyhteistyöpolitiikkojen on täydennettävä ja 
lujitettava toisiaan, mikä edellyttää koordinointia. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 210  artiklan mukaan 
komissio koordinoi jäsenvaltioiden ja unionin kehitysyhteistyöpolitiikkoja ja -toimia.

Sen lisäksi, että koordinointi on komission jäsenvaltioiden politiikkoihin tarjoaman lisäarvon pääpilari, se on myös unionin ja 
kansainvälisen yhteisön yhteisten asialistojen kärjessä. Koordinoinnilla vastataan muiden unionin toimielinten jatkuvasti kas
vavaan tarpeeseen, minkä jäsenvaltiot ja Euroopan parlamentti tunnustivat Barcelonassa maaliskuussa 2002 kokoontuneen 
Eurooppa-neuvoston yhteydessä.

Määräraha kattaa monenlaisia toimia:

A-tyypin toimet: Koordinointi eurooppalaisella ja kansainvälisellä tasolla

— koordinoinnin tuloksellisuus-, tehokkuus-, merkityksellisyys-, vaikuttavuus- ja elinkelpoisuusselvitykset, asiantuntijatapaa
miset ja vaihto komission, jäsenvaltioiden ja muiden kansainvälisten toimijoiden (Yhdysvallat, uudet avunantajavaltiot jne.) 
välillä sekä kansainvälisillä foorumeilla, kuten etelä–etelä-yhteistyössä, 

— täytäntöönpanovaiheessa olevien toimintapolitiikkojen ja toimien seuranta, 

— meneillään olevien toimien seurannan laadun parantamiseen tähtäävät tukitoimet ja tulevien toimien valmistelu, 

— ulkopuolisten koordinointialoitteiden tukitoimet, 

— yhteisten kantojen, julkilausumien ja aloitteiden valmistelu, 

— koordinointiin liittyvien tapahtumien järjestäminen, 

— maksut komission jäsenyydestä kansainvälisissä järjestöissä ja verkostoissa, 

— tiedon jakaminen julkaisuja tuottamalla ja tietojärjestelmiä kehittämällä.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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Määrärahalla katetaan lisäksi rahoitus kehitysyhteistyöpolitiikan tutkimusaloitteelle, jolla pyritään tuottamaan lisäarvoa unio
nin kehitysyhteistyöpolitiikan laadintaprosessiin parantamalla unionin poliittisten linjausten laatua ja kauaskantoisuutta. Aloit
teella pyritään parantamaan eurooppalaisten tutkijoiden ja päättäjien välistä synergiaa saattamalla ne yhteen tässä yhteisessä 
hankkeessa. Aloitteen keskeisin tuotos on vuosittain julkaistava European Report on Development -raportti. Riippumattomaan 
asiantuntemukseen ja innovatiivisiin toimintapoliittisiin suosituksiin perustuva vuotuinen raportti auttaa yhdessä aloitteen mui
den välituotteiden (tausta-asiakirjat, seminaarit ja työpajat) kanssa keskeisiä kehityshaasteita koskevan eurooppalaisen vision ja 
sen kansainvälisen vaikutuksen lujittamisessa ja hiomisessa. Aloitteen rahoittavat komissio ja jäsenvaltiot yhdessä vapaaehtoisin 
rahoitusosuuksin. Lisäksi määrärahalla rahoitetaan European Report on Development -raportin julkaiseminen, mukaan lukien 
sen kääntäminen, painatus ja jakelu sekä sitä koskeva tiedotuskampanja, jonka tavoitteena on saattaa raportin politiikkasuosi
tukset muiden kehitysyhteistyön toimijoiden tietoon.

B-tyypin toimet: Tietoisuuden lisääminen

Määräraha kattaa rahoituksen toimille, joilla pyritään tekemään unionin ja jäsenvaltioiden kehitysyhteistyötoimia tunnetuksi ja 
lisäämään suuren yleisön tietoisuutta kehityskysymyksistä. Lisäksi siitä osoitetaan tarvittava rahoitus komission Euroopan par
lamentin aloitteesta ehdottaman kehitysyhteistyön eurooppalaisen teemavuoden 2015 valmistelemiseksi, käynnistämiseksi ja 
esittelemiseksi. Aiempien eurooppalaisten teemavuosien tapaan komissio voi rahoittaa tiedotustoimia yhdessä jäsenvaltioiden 
kanssa, etenkin maissa, joissa kehitysyhteistyön perinteet (avunantajatasolla) eivät ole pitkiä, sekä kansalaisyhteiskunnan järjes
töjen kanssa. Tämän eurooppalaisen teemavuoden olisi pohjustettava unionissa ja kolmansissa maissa rahoitettavia lisätoimia 
kansainvälisessä prosessissa, jossa vahvistetaan ja käynnistetään vuosituhattavoitteet korvaava kehitysyhteistyön yleinen kehys 
vuoden 2015 jälkeen. Kuhunkin tältä momentilta rahoitettavaan toimeen on sisällyttävä seuraavat kaksi osiota, jotka komission 
mielestä täydentävät toisiaan:

— tiedotus, jolla edistetään unionin kehitysyhteistyön alalla toteuttamia erityyppisiä toimia sekä sen yhteistyössä jäsenvalti
oiden ja muiden kansainvälisten elinten kanssa toteuttamia toimia, 

— valistus, jolla on tarkoitus vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen unionissa ja kehitysmaissa.

Nämä toimet toteutetaan pääasiassa (mutta ei yksinomaan) antamalla rahoitustukea kehitysasioihin liittyviin audiovisuaalisiin 
hankkeisiin, julkaisuihin, seminaareihin ja tapahtumiin, tiedotusaineiston tuottamiseen, tietojärjestelmien kehittämiseen sekä 
myös kehitysasioista raportoiville journalisteille myönnettävään Lorenzo Natali -palkintoon.

Nämä toimet on osoitettu julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyökumppaneille samoin kuin jäsenvaltioissa sijaitseville unionin 
edustustoille.

Lisäksi määräraha on tarkoitettu kattamaan unionin kansalaisille suunnatut ensisijaiset tiedotus- ja viestintätoimet, joissa unio
nin ulkopolitiikkaa käsitellään kokonaisvaltaisesti.

Tiedotustoimien aihealueet luetellaan jäljempänä, mutta niihin voi kuulua myös muita unionin ulkosuhteisiin liittyviä kysymyk
siä erityisesti unionin ulkopolitiikan tulevaisuuden alalla:

— ulkomaanavun heikon julkisen kuvan parantaminen. Tavoitteena on tehdä selväksi, että ulkomaanapu on olennainen osa 
unionin tehtävää ja yksi ratkaisevista toiminta-aloista, joiden perusteella unioni ja sen merkitys maailmassa määritellään, 
sekä tuoda esiin sitä, että unioni tuottaa unionin kansalaisten puolesta tuntuvia tuloksia köyhyyden vähentämiseksi ja kor
keatasoisen kestävän kehityksen edistämiseksi koko maailmassa, 

— Euroopan naapuruuspolitiikka (ENP). Euroopan naapuruuspolitiikka otettiin käyttöön neuvostolle ja Euroopan parlamen
tille 11 päivänä maaliskuuta 2003 annetun komission tiedonannon ”Laajempi Eurooppa ja naapuruus: uusi kehys suhteille 
EU:n itäisiin ja eteläisiin naapureihin” (KOM(2003) 104 lopullinen) perusteella. Tähän toimintoon kuuluvien toimien avulla 
on edelleen tarkoitus tiedottaa unionin toimista Euroopan naapuruuspolitiikan yhteydessä,
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— neuvoston kanssa yhteistyössä toteutettavat tiedotustoimet yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteista ja 
kehityksestä, 

— kansalaisyhteiskunnan edustajille tarkoitettujen vierailukäyntien järjestäminen.

Komissio on antanut kaksi tiedonantoa Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä aluei
den komitealle Euroopan unionin tiedotus- ja viestintäpolitiikan uudesta yhteistyökehyksestä (KOM(2001)  354 lopullinen ja 
KOM(2002) 350 lopullinen). Tiedonannoissa ehdotetaan institutionaalisen yhteistyökehyksen luomista toimielinten välille sekä 
toimielinten ja jäsenvaltioiden välille, jotta ne voisivat yhdessä laatia unionille tiedotus- ja viestintästrategian.

Toimielinten yhteinen tiedotustyöryhmä, jonka puheenjohtajina toimivat Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio, määrit
telee yhteiset suuntaviivat unionia koskevalle toimielinten tiedotus- ja viestintäyhteistyölle. Työryhmä koordinoi kansalaisille 
suunnattuja keskitettyjä ja hajautettuja tiedotushankkeita ja ilmoittaa vuosittain seuraavien vuosien keskeiset tavoitteet komis
sion laatiman kertomuksen perusteella.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vielä seuraavat:

— menot teknisestä ja hallinnollisesta avusta, johon ei liity julkishallinnon tehtäviä ja jonka komissio on ulkoistanut erillisin 
palvelusopimuksin komission ja edunsaajien yhteisen edun mukaisesti, 

— menot ohjelman tavoitteen toteutumiseen suoraan liittyvästä painatuksesta, kääntämisestä, selvityksistä, asiantuntijako
kouksista, tiedottamisesta ja tiedotusmateriaalin hankinnasta.

Se kattaa myös tiedotusmateriaalin julkaisemisesta, tuottamisesta, varastoinnista, jakelusta ja levittämisestä erityisesti Euroopan 
unionin julkaisutoimiston välityksellä aiheutuvat kulut ja muut koordinointiin liittyvät hallinnolliset kulut.

Oikeusperusta

Komission institutionaalisista oikeuksista johtuvat tehtävät sellaisina kuin niistä on säädetty unionin yleiseen talousarvioon sovel
lettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 25  päivänä  lokakuuta 
2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom)  N:o  966/2012 (EUVL  L  298, 26.10.2012, s.  1) 
54 artiklan 2 kohdassa.

Tehtävät, joita komissio toteuttaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 210  artiklalla sille annetun toimivallan 
perusteella.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049/2001, annettu 30 päivänä toukokuuta 2001, Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:145:0043:0043:FI:PDF
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LUKU  21 09  —  TEOLLISUUSMAIDEN KANSSA TEHTÄVÄÄ YHTEISTYÖTÄ KOSKEVASTA VÄLINEESTÄ (ICI+) RAHOITETTAVIEN 
TOIMIEN LOPPUUN SAATTAMINEN

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
Maksut

2012/2014
Maksusitou

mukset Maksut Maksusitou
mukset Maksut Maksusitou

mukset Maksut

21 09 TEOLLISUUSMAIDEN KANSSA 
TEHTÄVÄÄ YHTEISTYÖTÄ 
KOSKEVASTA VÄLINEESTÄ 
(ICI+) RAHOITETTAVIEN TOI
MIEN LOPPUUN SAATTAMINEN

21 09 51 Aiempien toimien loppuun saat
taminen (vuotta 2014 edeltävä 
aika)

21 09 51 01 Aasia 4 — 11 114 743 29 500 000 4 447 886 46 500 000,— 1 219,68 0,01

21 09 51 02 Latinalainen Amerikka 4 — 3 172 958 16 000 000 1 976 838 26 000 000,— 2 580 000,— 81,31

21 09 51 03 Afrikka 4 — 1 436 500 2 400 000 938 998 3 000 000,— 0,— 0,—

Momentti 21 09 51 – Välisumma — 15 724 201 47 900 000 7 363 722 75 500 000,— 2 581 219,68 16,42

Luku 21 09 – Yhteensä — 15 724 201 47 900 000 7 363 722 75 500 000,— 2 581 219,68 16,42

21 09 51  Aiempien toimien loppuun saattaminen (vuotta 2014 edeltävä aika)

21 09 51 01  Aasia

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— 11 114 743 29 500 000 4 447 886 46 500 000,— 1 219,68

Selvitysosa

Entinen momentti 19 10 04

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1338/2011, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011, teollistuneiden ja mui
den korkean tulotason maiden ja alueiden kanssa tehtävän yhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta annetun neuvoston ase
tuksen (EY) N:o 1934/2006 muuttamisesta (EUVL L 347, 30.12.2011, s. 21).

21 09 51 02  Latinalainen Amerikka

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— 3 172 958 16 000 000 1 976 838 26 000 000,— 2 580 000,—

Selvitysosa

Entinen momentti 19 09 03

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1338/2011, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011, teollistuneiden ja mui
den korkean tulotason maiden ja alueiden kanssa tehtävän yhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta annetun neuvoston ase
tuksen (EY) N:o 1934/2006 muuttamisesta (EUVL L 347, 30.12.2011, s. 21).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:347:0021:0021:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:347:0021:0021:FI:PDF
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21 09 51 03  Afrikka

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— 1 436 500 2 400 000 938 998 3 000 000,— 0,—

Selvitysosa

Entinen momentti 21 06 06

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1338/2011, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011, teollistuneiden ja mui
den korkean tulotason maiden ja alueiden kanssa tehtävän yhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta annetun neuvoston ase
tuksen (EY) N:o 1934/2006 muuttamisesta (EUVL L 347, 30.12.2011, s. 21).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:347:0021:0021:FI:PDF
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Yhteenveto määrärahoista (2014 ja 2013) sekä toteutuksesta (2012)

Osasto
Luku Nimike

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitou-
mukset Maksut Maksusitou-

mukset Maksut Maksusitou-
mukset Maksut

22 01 LAAJENTUMISEN TOIMINTALOH
KON HALLINTOMENOT 91 093 045 91 093 045 88 841 907 88 841 907 93 849 030,75 93 849 030,75

22 02 LAAJENTUMISPROSESSI JA 
-STRATEGIA 1 397 332 713 794 623 959 974 579 737 812 718 225 1 015 957 572,36 829 553 590,44

22 03 TUKIASETUS 31 482 280 18 169 738 31 000 000 14 265 853 28 086 556,83 25 137 803,75

Osasto 22 – Yhteensä 1 519 908 038 903 886 742 1 094 421 644 915 825 985 1 137 893 159,94 948 540 424,94
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LUKU  22 01  —  LAAJENTUMISEN TOIMINTALOHKON HALLINTOMENOT

Momenttien 1, 2, 3 ja 5 yksityiskohtaiset tiedot esitetään luvussa XX 01

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
2012/2014

22 01 LAAJENTUMISEN TOIMINTA
LOHKON HALLINTOMENOT

22 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaisiin 
toimihenkilöihin liittyvät menot 
laajentumisen toimintalohkossa

22 01 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaisiin toi
mihenkilöihin liittyvät menot 
laajentumisasioiden pääosastossa 5.2 21 283 593 22 703 511 23 420 614,91 110,04

22 01 01 02 Unionin edustustojen palveluk
sessa oleviin laajentumisasioiden 
pääosaston virkamiehiin ja väliai
kaisiin toimihenkilöihin liittyvät 
menot 5.2 7 975 308 7 822 581 8 658 833,28 108,57

Momentti 22 01 01 – Välisumma 29 258 901 30 526 092 32 079 448,19 109,64

22 01 02 Ulkopuolinen henkilöstö ja muut 
hallintomenot laajentumisen 
toimintalohkossa

22 01 02 01 Ulkopuolinen henkilöstö 
laajentumisasioiden pääosastossa 5.2 1 792 195 1 985 382 2 843 508,53 158,66

22 01 02 02 Unionin edustustojen 
palveluksessa oleva 
laajentumisasioiden pääosastoon 
kuuluva ulkopuolinen henkilöstö 5.2 1 213 666 1 543 398 1 590 445,— 131,04

22 01 02 11 Muut hallintomenot 
laajentumisasioiden pääosastossa 5.2 1 184 507 1 209 726 1 862 788,64 157,26

22 01 02 12 Laajentumisasioiden pääosaston 
muut hallintomenot unionin 
edustustoissa 5.2 483 791 573 035 670 331,— 138,56

Momentti 22 01 02 – Välisumma 4 674 159 5 311 541 6 967 073,17 149,06

22 01 03 Tieto- ja 
viestintätekniikkalaitteiden ja 
-palvelujen menot sekä 
kiinteistöt ja niihin liittyvät 
menot laajentumisen 
toimintalohkossa

22 01 03 01 Tieto- ja 
viestintätekniikkalaitteiden ja 
-palvelujen menot 
laajentumisasioiden pääosastossa 5.2 1 377 663 1 436 764 1 719 041,76 124,78

22 01 03 02 Laajentumisasioiden pääosaston 
kiinteistöt ja niihin liittyvät 
menot unionin edustustoissa 5.2 4 234 102 4 745 586 5 351 259,— 126,38

Momentti 22 01 03 – Välisumma 5 611 765 6 182 350 7 070 300,76 125,99



KOMISSIO
OSASTO 22 — LAAJENTUMINEN

LUKU 22 01 — LAAJENTUMISEN TOIMINTALOHKON HALLINTOMENOT (jatkoa)

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
2012/2014
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22 01 04 Laajentumisen toimintalohkoon 
kuuluvien toimenpiteiden ja 
ohjelmien tukimenot

22 01 04 01 Liittymistä valmistelevan tukiväli
neen tukimenot 4 50 498 220 45 692 924 46 599 208,63 92,28

Momentti 22 01 04 – Välisumma 50 498 220 45 692 924 46 599 208,63 92,28

22 01 06 Toimeenpanovirastot

22 01 06 01 Koulutuksen, audiovisuaalialan ja 
kulttuurin toimeenpanovirasto – 
Rahoitusosuus liittymistä 
valmistelevasta tukivälineestä 4 1 050 000 1 129 000 1 133 000,— 107,90

Momentti 22 01 06 – Välisumma 1 050 000 1 129 000 1 133 000,— 107,90

Luku 22 01 – Yhteensä 91 093 045 88 841 907 93 849 030,75 103,03

22 01 01  Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot laajentumisen toimintalohkossa

22 01 01 01  Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot laajentumisasioiden pääosastossa

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

21 283 593 22 703 511 23 420 614,91

22 01 01 02  Unionin edustustojen palveluksessa oleviin laajentumisasioiden pääosaston virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liitty
vät menot

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

7 975 308 7 822 581 8 658 833,28

22 01 02  Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot laajentumisen toimintalohkossa

22 01 02 01  Ulkopuolinen henkilöstö laajentumisasioiden pääosastossa

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

1 792 195 1 985 382 2 843 508,53

22 01 02 02  Unionin edustustojen palveluksessa oleva laajentumisasioiden pääosastoon kuuluva ulkopuolinen henkilöstö

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

1 213 666 1 543 398 1 590 445,—
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22 01 02 11  Muut hallintomenot laajentumisasioiden pääosastossa

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

1 184 507 1 209 726 1 862 788,64

22 01 02 12  Laajentumisasioiden pääosaston muut hallintomenot unionin edustustoissa

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

483 791 573 035 670 331,—

22 01 03  Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot sekä kiinteistöt ja niihin liittyvät menot laajentumisen 
toimintalohkossa

22 01 03 01  Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot laajentumisasioiden pääosastossa

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

1 377 663 1 436 764 1 719 041,76

22 01 03 02  Laajentumisasioiden pääosaston kiinteistöt ja niihin liittyvät menot unionin edustustoissa

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

4 234 102 4 745 586 5 351 259,—

22 01 04  Laajentumisen toimintalohkoon kuuluvien toimenpiteiden ja ohjelmien tukimenot

22 01 04 01  Liittymistä valmistelevan tukivälineen tukimenot

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

50 498 220 45 692 924 46 599 208,63

Selvitysosa

Entiset alamomentit 22 01 04 01, 22 01 04 02 ja 22 01 04 04

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintokulut, jotka ovat suoraan yhteydessä liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA) täy
täntöönpanoon, liittymistä edeltävän tuen asteittaiseen lakkauttamiseen, TAIEX-ohjelmaan ja tukeen Kyproksen turkkilaisen 
yhteisön taloudellisen kehityksen edistämiseksi ja erityisesti

— menot teknisestä ja hallinnollisesta avusta, johon ei liity julkishallinnon tehtäviä ja jonka komissio on ulkoistanut erillisin 
palvelusopimuksin edunsaajien ja komission yhteisen edun mukaisesti,
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— ulkopuolisen henkilöstön (sopimus- ja vuokrahenkilöstö ja kansalliset asiantuntijat) menot päätoimipaikassa enintään
7 019 624 euroon asti. Tämä arvio perustuu henkilötyövuotta kohti laskettuihin ohjeellisiin yksikkökustannuksiin, joista 
arviolta 90 prosenttia koostuu kyseisen henkilöstön palkoista ja 10 prosenttia kyseisen henkilöstön koulutus-, kokous- ja 
työmatkakustannuksista (myös pitkäaikaiset työmatkat) sekä tietotekniikka- ja televiestintäkustannuksista, 

— menot unionin edustustoissa työskentelevästä ulkopuolisesta henkilöstöstä (sopimussuhteiset toimihenkilöt, paikalliset toi
mihenkilöt ja kansalliset asiantuntijat), kun ohjelmien hallintoa siirretään kolmansissa maissa sijaitseviin unionin edustus
toihin tai kun lakkautettujen teknisen avun toimistojen tehtäviä siirretään takaisin komissioon, sekä lakkauttamisvaiheen 
aikaiset menot liittymisen jälkeen uusiin jäsenvaltioihin jäävään siirtymävaiheen komission henkilöstötiimiin kuuluvasta 
ulkopuolisesta henkilöstöstä (sopimus- ja vuokrahenkilöstö), joka hoitaa liittymisohjelmien päätökseen saattamiseen suo
raan liittyviä tehtäviä. Se kattaa kummassakin tapauksessa myös ylimääräiset logistiikka- ja infrastruktuurikustannukset, 
kuten koulutus-, kokous-, työmatka-, tietotekniikka-, televiestintä- ja vuokrakulut, joita aiheutuu suoraan siitä, että unio
nin edustustossa työskentelee tämän alamomentin määrärahoilla palkattua ulkopuolista henkilöstöä, 

— selvityksistä ja asiantuntijakokouksista aiheutuvat menot sekä tiedotus- ja julkaisumenot, jotka liittyvät suoraan ohjelman 
tavoitteiden saavuttamiseen.

Määrärahoiksi voidaan ottaa tulot, jotka mahdollisesti saadaan jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden, molemmissa tapauksissa 
niiden valtiolliset elimet, yhteisöt ja luonnolliset henkilöt mukaan luettuina, rahoitusosuuksista, joilla nämä osallistuvat eräiden 
unionin rahoittamien ja komission niiden puolesta hallinnoimien ulkomaanavun hankkeiden tai ohjelmien rahoittamiseen. Täl
laiset tulotaulukon momentille 6 3 3 otetut rahoitusosuudet ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tar
koitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Hallinnollisten tukimenojen budjettikohtaan otettavat määrät määräytyvät 
kustakin ohjelmasta tehdyn rahoitussopimuksen perusteella eivätkä saa keskimäärin ylittää 4:ää prosenttia kuhunkin lukuun ote
tuista ohjelman rahoitusosuuksista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta varainhoitoasetuksen 187 artiklan 7 kohdan soveltamista.

Määräraha kattaa lukuihin 22 02 ja 22 03 sisältyvät hallintoon liittyvät menot.

22 01 06  Toimeenpanovirastot

22 01 06 01  Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto – Rahoitusosuus liittymistä valmistelevasta tukivälineestä

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

1 050 000 1 129 000 1 133 000,—

Selvitysosa

Entinen alamomentti 22 01 04 30

Määräraha on tarkoitettu kattamaan laajentumisen toimintalohkon ohjelmien hallinnointiin liittyvät koulutuksen, audiovisuaa
lialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston hallintomenot. Viraston toimeksiantoa laajennettiin ohjelmakaudelle 2007–2013 niin, 
että se kattaa kaikki Nuoriso-, Tempus- ja Erasmus Mundus -ohjelmat, joihin osallistuu liittymistä valmistelevan tukivälineen 
edunsaajia. Se kattaa myös Yhteinen Erasmus -ohjelman perusteella tietyt kyseisen ohjelman toimintakulut korkeakoulutuksen 
ja muiden toimien kansainvälisen ulottuvuuden edistämiseksi.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 58/2003, annettu 19 päivänä joulukuuta 2002, tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoi
tavien toimeenpanovirastojen asemasta (EYVL L 11, 16.1.2003, s. 1).

Neuvoston asetus (EY)  N:o  1085/2006, annettu 17  päivänä  heinäkuuta 2006, liittymistä valmistelevasta tukivälineestä 
(EUVL L 210, 31.7.2006, s. 82).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:011:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0082:0082:FI:PDF
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Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1288/2013, annettu 11  päivänä  joulukuuta 2013, unionin koulutus-, 
nuoriso- ja urheiluohjelman ”Erasmus+” perustamisesta ja päätösten N:o  1719/2006/EY, 1720/2006/EY ja  1298/2008/EY 
kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 50).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o …/2014, annettu …, liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA II) perus
tamisesta (EUVL L …, …, s. …).

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission päätös 2009/336/EY, tehty 20  päivänä  huhtikuuta 2009, koulutukseen, audiovisuaalialaan ja kulttuuriin liittyvää 
yhteisön toimintaa hallinnoivan koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston perustamisesta neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 58/2003 mukaisesti (EUVL L 101, 21.4.2009, s. 26).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0050:0050:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:101:0026:0026:FI:PDF
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LUKU  22 02  —  LAAJENTUMISPROSESSI JA -STRATEGIA

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012
%

Maksut
2012/2014Maksusitou

mukset Maksut Maksusitou
mukset Maksut Maksusitou

mukset Maksut

22 02 LAAJENTUMISPROSESSI JA 
-STRATEGIA

22 02 01 Tuki Albanialle, Bosnia ja Hert
segovinalle, Kosovolle, Monte
negrolle, Serbialle ja entiselle 
Jugoslavian tasavallalle Make
donialle

22 02 01 01 Tuki poliittisille uudistuksille ja 
lainsäädännön asteittaiselle 
mukauttamiselle unionin sään
nöstöön sen hyväksymistä, täy
täntöönpanoa ja 
täytäntöönpanon valvontaa var
ten 4 249 800 347 16 274 124 —

22 02 01 02 Tuki taloudelliselle, sosiaaliselle ja 
alueelliselle kehitykselle 4 249 800 347 16 274 124 —

Momentti 22 02 01 – Välisumma 499 600 694 32 548 248 —

22 02 02 Tuki Islannille

22 02 02 01 Tuki poliittisille uudistuksille ja 
lainsäädännön asteittaiselle 
mukauttamiselle unionin 
säännöstöön sen hyväksymistä, 
täytäntöönpanoa ja 
täytäntöönpanon valvontaa 
varten 4 6 000 000 420 000 —

22 02 02 02 Tuki taloudelliselle, sosiaaliselle 
ja alueelliselle kehitykselle 4 6 000 000 420 000 —

Momentti 22 02 02 – Välisumma 12 000 000 840 000 —

22 02 03 Tuki Turkille

22 02 03 01 Tuki poliittisille uudistuksille ja 
lainsäädännön asteittaiselle 
mukauttamiselle unionin 
säännöstöön sen hyväksymistä, 
täytäntöönpanoa ja 
täytäntöönpanon valvontaa 
varten 4 294 172 948 19 174 167 —

22 02 03 02 Tuki taloudelliselle, sosiaaliselle 
ja alueelliselle kehitykselle 4 294 172 948 19 174 167 —

Momentti 22 02 03 – Välisumma 588 345 896 38 348 334 —

22 02 04 Alueellinen yhdentyminen ja 
alueellinen yhteistyö sekä tuki 
maaryhmille (horisontaaliset 
ohjelmat)

22 02 04 01 Useita maita koskevat ohjelmat, 
alueellinen yhdentyminen ja 
alueellinen yhteistyö 4 264 697 163 23 410 407 —

22 02 04 02 Rahoitusosuus 
Erasmus+-ohjelmaan 4 29 243 936 4 036 318 —

22 02 04 03 Rahoitusosuus energiayhteisölle 
Kaakkois-Euroopassa 4 3 445 024 3 445 024 —

Momentti 22 02 04 – Välisumma 297 386 123 30 891 749 —
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Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
Maksut

2012/2014
Maksusitou-

mukset Maksut Maksusitou-
mukset Maksut Maksusitou-

mukset Maksut
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22 02 51 Entisen liittymistä valmistelevan 
(vuotta 2014 edeltävän) tuen 
saattaminen päätökseen 4 p.m. 690 141 998 974 579 737 811 786 2251 012 957 572,36 827 761 507,43 119,94

22 02 77 Pilottihankkeet ja valmistelutoi
met

22 02 77 01 Pilottihanke – Kulttuuriperinnön 
suojeleminen ja restaurointi kon
fliktialueilla 4 p.m. 763 960 p.m. 932 000 0,— 1 607 209,13 210,38

22 02 77 02 Valmistelutoimi – Kulttuuriperin
nön suojeleminen ja restaurointi 
konfliktialueilla 4 p.m. 1 089 670 p.m. p.m. 3 000 000,— 184 873,88 16,97

Momentti 22 02 77 – Välisumma p.m. 1 853 630 p.m. 932 000 3 000 000,— 1 792 083,01 96,68

Luku 22 02 – Yhteensä 1 397 332 713 794 623 959 974 579 737 812 718 2251 015 957 572,36 829 553 590,44 104,40

22 02 01  Tuki Albanialle, Bosnia ja Hertsegovinalle, Kosovolle, Montenegrolle, Serbialle ja entiselle Jugoslavian tasavallalle 
Makedonialle

22 02 01 01  Tuki poliittisille uudistuksille ja lainsäädännön asteittaiselle mukauttamiselle unionin säännöstöön sen hyväksymistä, täytän
töönpanoa ja täytäntöönpanon valvontaa varten

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

249 800 347 16 274 124

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Määräraha liittymistä valmistelevalle tukivälineelle (IPA II) käytetään Länsi-Balkanilla seuraaviin erityistavoitteisiin:

— tuetaan poliittisia uudistuksia, 

— vahvistetaan edunsaajamaiden valmiuksia täyttää jäsenyysvelvoitteet tukemalla asteittaista mukautumista unionin säännös
töön, rakenne-, koheesio-, maatalous- ja maaseudun kehittämisrahastoihin ja unionin eri politiikan aloihin niiden hyväk
symistä, täytäntöönpanoa ja täytäntöönpanon valvontaa varten.

Määrärahoiksi voidaan ottaa tulot, jotka mahdollisesti saadaan jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden, molemmissa tapauksissa 
niiden valtiolliset elimet, yhteisöt ja luonnolliset henkilöt mukaan luettuina, rahoitusosuuksista, joilla nämä osallistuvat eräiden 
unionin rahoittamien ja komission niiden puolesta hallinnoimien ulkomaanavun hankkeiden tai ohjelmien rahoittamiseen. Täl
laiset tulotaulukon momentille 6 3 3 otetut rahoitusosuudet ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tar
koitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Hallinnollisten tukimenojen budjettikohtaan otettavat määrät määräytyvät 
kustakin ohjelmasta tehdyn rahoitussopimuksen perusteella eivätkä saa keskimäärin ylittää 4:ää prosenttia kuhunkin lukuun ote
tuista ohjelman rahoitusosuuksista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta varainhoitoasetuksen 187 artiklan 7 kohdan soveltamista.
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Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o …/2014, annettu …, liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA II) perus
tamisesta (EUVL L …, …, s. …) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan a ja c alakohta.

22 02 01 02  Tuki taloudelliselle, sosiaaliselle ja alueelliselle kehitykselle

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

249 800 347 16 274 124

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Määräraha liittymistä valmistelevalle tukivälineelle (IPA II) käytetään erityistavoitteeseen, jonka mukaan taloudellista, sosiaalista 
ja alueellista kehitystä Länsi-Balkanilla tuetaan älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun aikaansaamiseksi.

Määrärahoiksi voidaan ottaa tulot, jotka mahdollisesti saadaan jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden, molemmissa tapauksissa 
niiden valtiolliset elimet, yhteisöt ja luonnolliset henkilöt mukaan luettuina, rahoitusosuuksista, joilla nämä osallistuvat eräiden 
unionin rahoittamien ja komission niiden puolesta hallinnoimien ulkomaanavun hankkeiden tai ohjelmien rahoittamiseen. Täl
laiset tulotaulukon momentille 6 3 3 otetut rahoitusosuudet ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tar
koitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Hallinnollisten tukimenojen budjettikohtaan otettavat määrät määräytyvät 
kustakin ohjelmasta tehdyn rahoitussopimuksen perusteella eivätkä saa keskimäärin ylittää 4:ää prosenttia kuhunkin lukuun ote
tuista ohjelman rahoitusosuuksista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta varainhoitoasetuksen 187 artiklan 7 kohdan soveltamista.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o …/2014, annettu …, liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA II) perus
tamisesta (EUVL L …, …, s. …) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan b alakohta.

22 02 02  Tuki Islannille

22 02 02 01  Tuki poliittisille uudistuksille ja lainsäädännön asteittaiselle mukauttamiselle unionin säännöstöön sen hyväksymistä, täytän
töönpanoa ja täytäntöönpanon valvontaa varten

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

6 000 000 420 000

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Määräraha liittymistä valmistelevalle tukivälineelle (IPA II) käytetään Islannissa seuraaviin erityistavoitteisiin:

— tuetaan poliittisia uudistuksia,
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— vahvistetaan edunsaajamaiden valmiuksia täyttää jäsenyysvelvoitteet tukemalla asteittaista mukautumista unionin säännös
töön, rakenne-, koheesio-, maatalous- ja maaseudun kehittämisrahastoihin ja unionin eri politiikan aloihin niiden hyväk
symistä, täytäntöönpanoa ja täytäntöönpanon valvontaa varten.

Määrärahoiksi voidaan ottaa tulot, jotka mahdollisesti saadaan jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden, molemmissa tapauksissa 
niiden valtiolliset elimet, yhteisöt ja luonnolliset henkilöt mukaan luettuina, rahoitusosuuksista, joilla nämä osallistuvat eräiden 
unionin rahoittamien ja komission niiden puolesta hallinnoimien ulkomaanavun hankkeiden tai ohjelmien rahoittamiseen. Täl
laiset tulotaulukon momentille 6 3 3 otetut rahoitusosuudet ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tar
koitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Hallinnollisten tukimenojen budjettikohtaan otettavat määrät määräytyvät 
kustakin ohjelmasta tehdyn rahoitussopimuksen perusteella eivätkä saa keskimäärin ylittää 4:ää prosenttia kuhunkin lukuun ote
tuista ohjelman rahoitusosuuksista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta varainhoitoasetuksen 187 artiklan 7 kohdan soveltamista.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o …/2014, annettu …, liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA II) perus
tamisesta (EUVL L …, …, s. …) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan a ja c alakohta.

22 02 02 02  Tuki taloudelliselle, sosiaaliselle ja alueelliselle kehitykselle

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

6 000 000 420 000

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Määräraha liittymistä valmistelevalle tukivälineelle (IPA II) käytetään erityistavoitteeseen, jonka mukaan taloudellista, sosiaalista 
ja alueellista kehitystä Islannissa tuetaan älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun aikaansaamiseksi.

Määrärahoiksi voidaan ottaa tulot, jotka mahdollisesti saadaan jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden, molemmissa tapauksissa 
niiden valtiolliset elimet, yhteisöt ja luonnolliset henkilöt mukaan luettuina, rahoitusosuuksista, joilla nämä osallistuvat eräiden 
unionin rahoittamien ja komission niiden puolesta hallinnoimien ulkomaanavun hankkeiden tai ohjelmien rahoittamiseen. Täl
laiset tulotaulukon momentille 6 3 3 otetut rahoitusosuudet ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tar
koitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Hallinnollisten tukimenojen budjettikohtaan otettavat määrät määräytyvät 
kustakin ohjelmasta tehdyn rahoitussopimuksen perusteella eivätkä saa keskimäärin ylittää 4:ää prosenttia kuhunkin lukuun ote
tuista ohjelman rahoitusosuuksista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta varainhoitoasetuksen 187 artiklan 7 kohdan soveltamista.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o …/2014, annettu …, liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA II) perus
tamisesta (EUVL L …, …, s. …) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan b alakohta.
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22 02 03  Tuki Turkille

22 02 03 01  Tuki poliittisille uudistuksille ja lainsäädännön asteittaiselle mukauttamiselle unionin säännöstöön sen hyväksymistä, täytän
töönpanoa ja täytäntöönpanon valvontaa varten

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

294 172 948 19 174 167

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Määräraha liittymistä valmistelevalle tukivälineelle (IPA II) käytetään Turkissa seuraaviin erityistavoitteisiin:

— tuetaan poliittisia uudistuksia, 

— vahvistetaan edunsaajamaiden valmiuksia täyttää jäsenyysvelvoitteet tukemalla asteittaista mukautumista unionin säännös
töön, rakenne-, koheesio-, maatalous- ja maaseudun kehittämisrahastoihin ja unionin eri politiikan aloihin niiden hyväk
symistä, täytäntöönpanoa ja täytäntöönpanon valvontaa varten.

Määrärahoiksi voidaan ottaa tulot, jotka mahdollisesti saadaan jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden, molemmissa tapauksissa 
niiden valtiolliset elimet, yhteisöt ja luonnolliset henkilöt mukaan luettuina, rahoitusosuuksista, joilla nämä osallistuvat eräiden 
unionin rahoittamien ja komission niiden puolesta hallinnoimien ulkomaanavun hankkeiden tai ohjelmien rahoittamiseen. Täl
laiset tulotaulukon momentille 6 3 3 otetut rahoitusosuudet ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tar
koitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Hallinnollisten tukimenojen budjettikohtaan otettavat määrät määräytyvät 
kustakin ohjelmasta tehdyn rahoitussopimuksen perusteella eivätkä saa keskimäärin ylittää 4:ää prosenttia kuhunkin lukuun ote
tuista ohjelman rahoitusosuuksista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta varainhoitoasetuksen 187 artiklan 7 kohdan soveltamista.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o …/2014, annettu …, liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA II) perus
tamisesta (EUVL L …, …, s. …) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan a ja c alakohta.

22 02 03 02  Tuki taloudelliselle, sosiaaliselle ja alueelliselle kehitykselle

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

294 172 948 19 174 167

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Määräraha liittymistä valmistelevalle tukivälineelle (IPA II) käytetään erityistavoitteeseen, jonka mukaan taloudellista, sosiaalista 
ja alueellista kehitystä Turkissa tuetaan älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun aikaansaamiseksi.

Määrärahoiksi voidaan ottaa tulot, jotka mahdollisesti saadaan jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden, molemmissa tapauksissa 
niiden valtiolliset elimet, yhteisöt ja luonnolliset henkilöt mukaan luettuina, rahoitusosuuksista, joilla nämä osallistuvat eräiden 
unionin rahoittamien ja komission niiden puolesta hallinnoimien ulkomaanavun hankkeiden tai ohjelmien rahoittamiseen. Täl
laiset tulotaulukon momentille 6 3 3 otetut rahoitusosuudet ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tar
koitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Hallinnollisten tukimenojen budjettikohtaan otettavat määrät määräytyvät 
kustakin ohjelmasta tehdyn rahoitussopimuksen perusteella eivätkä saa keskimäärin ylittää 4:ää prosenttia kuhunkin lukuun ote
tuista ohjelman rahoitusosuuksista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta varainhoitoasetuksen 187 artiklan 7 kohdan soveltamista.
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Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o …/2014, annettu …, liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA II) perus
tamisesta (EUVL L …, …, s. …) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan b alakohta..

22 02 04  Alueellinen yhdentyminen ja alueellinen yhteistyö sekä tuki maaryhmille (horisontaaliset ohjelmat)

22 02 04 01  Useita maita koskevat ohjelmat, alueellinen yhdentyminen ja alueellinen yhteistyö

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

264 697 163 23 410 407

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Määräraha liittymistä valmistelevalle tukivälineelle (IPA II) käytetään erityistavoitteeseen, joka koskee alueellista yhdentymistä ja 
alueellista yhteistyötä edunsaajamaiden, jäsenvaltioiden ja tarvittaessa Euroopan naapuruuspolitiikan rahoitusvälineen perusta
misesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o …/2014 soveltamisalaan kuuluvien kolmansien mai
den kanssa.

Määrärahalla on tarkoitus kattaa liittymistä valmistelevat alueelliset ja monia edunsaajia koskevat ohjelmat edunsaajamaiden 
osalta.

Määräraha on myös tarkoitettu kattamaan tekninen apu edunsaajamaiden lainsäädännön lähentämisessä unionin koko sään
nöstöön tarkoituksena auttaa kaikkia unionin säännöstön täytäntöönpanoon ja soveltamiseen osallistuvia elimiä, valtiosta riip
pumattomat järjestöt mukaan luettuina, niiden tavoitteiden saavuttamisessa ja niiden tulosten seurannassa.

Määrärahoiksi voidaan ottaa tulot, jotka mahdollisesti saadaan jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden, molemmissa tapauksissa 
niiden valtiolliset elimet, yhteisöt ja luonnolliset henkilöt mukaan luettuina, rahoitusosuuksista, joilla nämä osallistuvat eräiden 
unionin rahoittamien ja komission niiden puolesta hallinnoimien ulkomaanavun hankkeiden tai ohjelmien rahoittamiseen. Täl
laiset tulotaulukon momentille 6 3 3 otetut rahoitusosuudet ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tar
koitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Hallinnollisten tukimenojen budjettikohtaan otettavat määrät määräytyvät 
kustakin ohjelmasta tehdyn rahoitussopimuksen perusteella eivätkä saa keskimäärin ylittää 4:ää prosenttia kuhunkin lukuun ote
tuista ohjelman rahoitusosuuksista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta varainhoitoasetuksen 187 artiklan 7 kohdan soveltamista.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o …/2014, annettu …, liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA II) perus
tamisesta (EUVL L …, …, s. …) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan d alakohta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o …/2014, annettu …, Euroopan naapuruuspolitiikan rahoitusvälineen perus
tamisesta (EUVL L …, …, s. …)..
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22 02 04 02  Rahoitusosuus Erasmus+-ohjelmaan

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

29 243 936 4 036 318

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tekninen ja taloudellinen apu, jota tästä ulkoisesta välineestä tarjotaan korkeakoulutuksen 
kansainvälisen ulottuvuuden edistämiseksi Erasmus+-ohjelman täytäntöönpanoa varten.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1288/2013, annettu 11  päivänä  joulukuuta 2013, unionin koulutus-, 
nuoriso- ja urheiluohjelman ”Erasmus+” perustamisesta ja päätösten N:o  1719/2006/EY, 1720/2006/EY ja  1298/2008/EY 
kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 50).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o …/2014, annettu …, liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA II) perus
tamisesta (EUVL L …, …, s. …) ja erityisesti sen 15 artiklan 3 kohta.

22 02 04 03  Rahoitusosuus energiayhteisölle Kaakkois-Euroopassa

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

3 445 024 3 445 024

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Määräraha on tarkoitettu kattamaan unionin rahoitusosuus energiayhteisön talousarvioon. Talousarvio liittyy hallinto- ja 
toimintamenoihin.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o …/2014, annettu …, liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA II) perus
tamisesta (EUVL L …, …, s. …).

22 02 51  Entisen liittymistä valmistelevan (vuotta 2014 edeltävän) tuen saattaminen päätökseen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 690 141 998 974 579 737 811 786 225 1 012 957 572,36 827 761 507,43

Selvitysosa

Entiset momentit 22 02 01, 22 02 02, 22 02 03, 22 02 06, 22 02 11 ja 32 04 11 ja entiset alamomentit 22 02 04 01, 22 02 04 02, 
22 02 05 01, 22 02 05 02, 22 02 05 03, 22 02 05 04, 22 02 05 09, 22 02 05 10, 22 02 07 01, 22 02 07 02, 22 02 10 01 
ja 22 02 10 02

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ennen vuotta 2014 tehtyjen sitoumusten maksattaminen.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0050:0050:FI:PDF
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Oikeusperusta

Komission institutionaalisista oikeuksista johtuvat tehtävät sellaisina kuin niistä on säädetty unionin yleiseen talousarvioon sovel
lettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 25  päivänä  lokakuuta 
2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom)  N:o  966/2012 (EUVL  L  298, 26.10.2012, s.  1) 
54 artiklan 2 kohdassa.

Huhtikuun 16 päivänä 2003 allekirjoitetun liittymisasiakirjan 34 artiklan ja 25 päivänä huhtikuuta 2005 tehdyn liittymisasia
kirjan III osaston 31 artiklan mukaisesti komissiolle suoraan osoitetuista erityistoimivaltuuksista johtuvat tehtävät (Osa Bulga
rian ja Romanian liittymisasiakirjaa).

Tehtävät johtuvat Kroatian liittymisasiakirjan 30 artiklalla komissiolle suoraan annetusta toimivallasta.

Neuvoston asetus (ETY)  N:o  3906/89, annettu 18  päivänä  joulukuuta 1989, taloudellisen tuen myöntämisestä Unkarin tasa
vallalle ja Puolan kansantasavallalle (EYVL L 375, 23.12.1989, s. 11).

Neuvoston asetus (EY) N:o 1488/96, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1996, rahoituksellisista ja teknisistä toimenpiteistä (MEDA) 
taloudellisen ja yhteiskunnallisen rakenneuudistuksen tukemiseksi Euro–Välimeri-yhteistyökumppanuuden puitteissa 
(EYVL L 189, 30.7.1996, s. 1).

Neuvoston asetus (EY) N:o 555/2000, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2000, Kyproksen tasavallan ja Maltan tasavallan liitty
mistä valmistelevan strategian mukaisten toimien toteuttamisesta (EYVL L 68, 16.3.2000, s. 3).

Neuvoston asetus (EY)  N:o  764/2000, annettu 10  päivänä  huhtikuuta 2000, Euroopan yhteisön ja Turkin tulliliiton syventä
miseksi tarkoitettujen toimien täytäntöönpanosta (EYVL L 94, 14.4.2000, s. 6).

Neuvoston asetus (EY)  N:o  2666/2000, annettu 5  päivänä  joulukuuta 2000, Albanialle, Bosnia ja Hertsegovinalle, Kroatialle, 
Jugoslavian liittotasavallalle ja entiselle Jugoslavian tasavallalle Makedonialle annettavasta avusta ja asetuksen (EY) N:o 1628/96 
kumoamisesta sekä asetusten (ETY) N:o 3906/89 ja (ETY) N:o 1360/90 sekä päätösten 97/256/EY ja 1999/311/EY muuttami
sesta (EYVL L 306, 7.12.2000, s. 1).

Neuvoston asetus (EY) N:o 2500/2001, annettu 17 päivänä joulukuuta 2001, liittymistä valmistelevasta rahoitustuesta Turkille 
(EYVL L 342, 27.12.2001, s. 1).

Neuvoston päätös 2006/500/EY, tehty 29 päivänä toukokuuta 2006, energiayhteisön perustamissopimuksen tekemisestä Euroo
pan yhteisön puolesta (EUVL L 198, 20.7.2006, s. 15).

Neuvoston asetus (EY)  N:o  1083/2006, annettu 11  päivänä  heinäkuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosi
aalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY)  N:o  1260/1999 kumoamisesta 
(EUVL L 210, 31.7.2006, s. 25).

Neuvoston asetus (EY)  N:o  1085/2006, annettu 17  päivänä  heinäkuuta 2006, liittymistä valmistelevasta tukivälineestä 
(EUVL L 210, 31.7.2006, s. 82).

22 02 77  Pilottihankkeet ja valmistelutoimet

22 02 77 01  Pilottihanke – Kulttuuriperinnön suojeleminen ja restaurointi konfliktialueilla

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 763 960 p.m. 932 000 0,— 1 607 209,13

Selvitysosa

Entinen momentti 22 02 08

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1989&mm=12&jj=23&type=L&nnn=375&pppp=0011&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1996&mm=07&jj=30&type=L&nnn=189&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:068:0003:0003:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:094:0006:0006:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:306:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:342:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:198:0015:0015:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0025:0025:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0082:0082:FI:PDF
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Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

22 02 77 02  Valmistelutoimi – Kulttuuriperinnön suojeleminen ja restaurointi konfliktialueilla

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 1 089 670 p.m. p.m. 3 000 000,— 184 873,88

Selvitysosa

Entinen momentti 22 02 09

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta valmistelutoimen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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LUKU  22 03  —  TUKIASETUS

Osasto
Luku

Momentti
Alamo
mentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012
%

Maksut
2012/2014Maksusitou

mukset Maksut Maksusitou
mukset Maksut Maksusitou

mukset Maksut

22 03 TUKIASETUS

22 03 01 Taloudellinen tuki Kyprok
sen turkkilaisen yhteisön 
taloudellisen kehityksen 
edistämiseksi 4 31 482 280 18 169 738 31 000 000 14 265 853 28 086 556,83 25 137 803,75 138,35

Luku 22 03 – Yhteensä 31 482 280 18 169 738 31 000 000 14 265 853 28 086 556,83 25 137 803,75 138,35

22 03 01  Taloudellinen tuki Kyproksen turkkilaisen yhteisön taloudellisen kehityksen edistämiseksi

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

31 482 280 18 169 738 31 000 000 14 265 853 28 086 556,83 25 137 803,75

Selvitysosa

Entinen alamomentti 22 02 07 03

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Kyproksen turkkilaiselle yhteisölle myönnettävän tuen jatkaminen asetuksen 
(EY) N:o 389/2006 mukaisesti Kyproksen jälleenyhdistymisen edistämiseksi. Kyproksen turkkilaisen yhteisön taloudellista kehi
tystä tuetaan erityisesti taloudellisen yhdentymisen edistämiseksi kyseisessä asetuksessa määritellyillä aloilla, joita ovat etenkin 
maaseudun kehittämistä, infrastruktuurin kehittämistä ja sovittelua koskevat toimet, luottamusta lisäävät toimenpiteet ja Kyp
roksen turkkilaisesta yhteisöstä tulevien opiskelijoiden apurahat unionin jäsenvaltioihin. TAIEX-välinettä käytetään unionin sään
nöstön soveltamista valmistelevien oikeudellisten tekstien laatimiseen. Soveltaminen ajankohtaistuu heti, kun 
jälleenyhdistymisestä on päästy poliittiseen sopimukseen.

Lisäksi määrärahan avulla voidaan jatkaa kateissa olevien henkilöiden komitealle annettua unionin rahoitustukea ja nopeuttaa 
komitean työtä sekä panna täytäntöön kulttuuriperintöä käsittelevän yhteisöjenvälisen teknisen komitean päätökset, vähem
mistöjä koskevat hankkeet mukaan luettuina.

Määräraha tulee käyttää muun muassa aiemmilla määrärahoilla rahoitettujen töiden, hankintojen ja avustusten tulosten tuke
miseen. Näiden lisäksi voidaan jatkaa mitä erilaisimmille kansalaisyhteiskunnan edunsaajille – kansalaisjärjestöille, opiskelijoille, 
opettajille, kouluille, maataloustuottajille, pienille kyläyhteisöille ja yksityissektorille – tarkoitettuja avustusohjelmia. Toimilla 
edistetään sosioekonomista kehitystä, ja niiden johtoajatuksena on saaren jälleenyhdistyminen. Etusijalle asetetaan mahdolli
suuksien mukaan hankkeet, joiden tavoitteena on sovinnon ja siltojen rakentaminen sekä luottamuksen lisääminen saaren kah
den yhteisön välillä. Tällaiset toimet ovat osoitus unionin vahvasta pyrkimyksestä ja sitoutumisesta Kyproksen kysymyksen 
ratkaisemiseen ja saaren jälleenyhdistymiseen.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 389/2006, annettu 27 päivänä helmikuuta 2006, rahoitusvälineen perustamisesta Kyproksen turk
kilaisen yhteisön taloudellisen kehityksen edistämiseksi (EUVL L 65, 7.3.2006, s. 5).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:065:0005:0005:FI:PDF
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Yhteenveto määrärahoista (2014 ja 2013) sekä toteutuksesta (2012)

Osasto
Luku Nimike

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitou-
mukset Maksut Maksusitou-

mukset Maksut Maksusitou-
mukset Maksut

23 01 HUMANITAARISEN AVUN JA 
PELASTUSPALVELUN TOIMINTA
LOHKON HALLINTOMENOT 35 275 161 35 275 161 36 465 828 36 465 828 35 435 069,02 35 435 069,02

23 02 HUMANITAARINEN APU, ELIN
TARVIKEAPU JA KRIISIVALMIUS 911 276 000 776 425 349 855 657 000 922 435 150 1 233 551 176,46 1 071 224 031,73

23 03 UNIONIN PELASTUSPALVELUME
KANISMI 47 765 000 35 944 416 23 200 000 18 588 070 21 686 090,78 19 847 695,50

23 04 EU:N HUMANITAARISEN AVUN 
VAPAAEHTOISJOUKOT 12 148 000 3 239 416 2 000 000 2 000 000 3 000 000,— 2 337 513,46

Osasto 23 – Yhteensä 1 006 464 161 850 884 342 917 322 828 979 489 048 1 293 672 336,26 1 128 844 309,71
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LUKU  23 01  —  HUMANITAARISEN AVUN JA PELASTUSPALVELUN TOIMINTALOHKON HALLINTOMENOT

Momenttien 1, 2, 3 ja 5 yksityiskohtaiset tiedot esitetään luvussa XX 01

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
2012/2014

23 01 HUMANITAARISEN AVUN JA 
PELASTUSPALVELUN TOIMIN
TALOHKON HALLINTOMENOT

23 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaisiin 
toimihenkilöihin liittyvät menot 
humanitaarisen avun ja pelas
tuspalvelun toimintalohkossa 5.2 20 584 133 21 189 943 20 105 266,90 97,67

23 01 02 Ulkopuolinen henkilöstö ja muut 
hallintomenot humanitaarisen 
avun ja pelastuspalvelun toimin
talohkossa

23 01 02 01 Ulkopuolinen henkilöstö 5.2 2 006 811 2 090 567 2 356 917,52 117,45

23 01 02 11 Muut hallintomenot 5.2 1 822 829 1 944 339 1 971 225,03 108,14

Momentti 23 01 02 – Välisumma 3 829 640 4 034 906 4 328 142,55 113,02

23 01 03 Tieto- ja 
viestintätekniikkalaitteiden ja 
-palvelujen menot 
humanitaarisen avun ja 
pelastuspalvelun 
toimintalohkossa 5.2 1 332 388 1 340 979 1 474 926,85 110,70

23 01 04 Humanitaarisen avun ja 
pelastuspalvelun 
toimintalohkoon kuuluvien 
toimenpiteiden ja ohjelmien 
tukimenot

23 01 04 01 Humanitaarisen avun, 
elintarvikeavun ja kriisivalmiuden 
tukimenot 4 9 000 000 9 600 000 9 317 348,22 103,53

23 01 04 02 EU:n sisällä toimivan unionin 
pelastuspalvelumekanismin 
tukimenot 3 p.m. 300 000 209 384,50 —

Momentti 23 01 04 – Välisumma 9 000 000 9 900 000 9 526 732,72 105,85

23 01 06 Toimeenpanovirastot

23 01 06 01 Koulutuksen, audiovisuaalialan ja 
kulttuurin toimeenpanovirasto – 
Rahoitusosuus Euroopan 
humanitaarisen avun 
vapaaehtoisjoukot (EU Aid 
Volunteers) -ohjelmasta 4 529 000 —

Momentti 23 01 06 – Välisumma 529 000 —

Luku 23 01 – Yhteensä 35 275 161 36 465 828 35 435 069,02 100,45
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23 01 01  Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot humanitaarisen avun ja pelastuspalvelun toimintalohkossa

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

20 584 133 21 189 943 20 105 266,90

23 01 02  Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot humanitaarisen avun ja pelastuspalvelun toimintalohkossa

23 01 02 01  Ulkopuolinen henkilöstö

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

2 006 811 2 090 567 2 356 917,52

23 01 02 11  Muut hallintomenot

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

1 822 829 1 944 339 1 971 225,03

23 01 03  Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot humanitaarisen avun ja pelastuspalvelun toimintalohkossa

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

1 332 388 1 340 979 1 474 926,85

23 01 04  Humanitaarisen avun ja pelastuspalvelun toimintalohkoon kuuluvien toimenpiteiden ja ohjelmien tukimenot

23 01 04 01  Humanitaarisen avun, elintarvikeavun ja kriisivalmiuden tukimenot

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

9 000 000 9 600 000 9 317 348,22

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka liittyvät suoraan humanitaarisen avun tavoitteiden saavuttamiseen. Määrä
raha kattaa muun muassa

— menot teknisestä ja hallinnollisesta avusta, johon ei liity julkishallinnon tehtäviä ja jonka komissio on ulkoistanut erillisin 
palvelusopimuksin, 

— maksut ja korvattavat menot, joita aiheutuu humanitaarisen avun ja pelastuspalveluasioiden pääosaston yhteistyökump
paneiden ja toimien tarkastukseen ja arviointiin liittyvien palvelusopimusten tekemisestä, 

— tutkimuksiin, tiedotukseen ja julkaisuihin liittyvät menot; valistukseen ja tiedotuskampanjoihin liittyvät menot; avun luon
netta unionin apuna korostaviin muihin toimiin liittyvät menot,
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— ulkopuolisen henkilöstön (sopimus- ja vuokrahenkilöstö ja kansalliset asiantuntijat) menot päätoimipaikassa enintään
1 800 000 euroon asti. Kyseisen henkilöstön on tarkoitus ottaa hoitaakseen yksittäisten asiantuntijoiden hallinnointijär
jestelmää hoitaville ulkopuolisille sopimuspuolille aiemmin uskotut tehtävät ja hallinnoida ohjelmia kolmansissa maissa. 
Tästä henkilö/vuosi-kustannusarvioon perustuvasta määrästä on tarkoitus kattaa ulkopuolisen henkilöstön palkat sekä sen 
tehtäviin liittyvät koulutus-, kokous-, työmatka-, tietotekniikka- ja televiestintäkulut, 

— menot, jotka liittyvät sellaisten turvallisuus-, tietotekniikka- ja viestintävälineiden hankintaan ja ylläpitoon ja sellaisiin tek
nisiin palveluihin, jotka ovat tarpeen hätäapukeskuksen perustamiseksi ja sen toiminnan ylläpitämiseksi. Tämä kriisikeskus 
on toiminnassa ympäri vuorokauden, ja se vastaa katastrofiapuun liittyvien EU:n siviilitoimien koordinoinnista. Se varmis
taa etenkin, että humanitaariseen apuun ja pelastuspalveluun liittyvät toimet ovat keskenään täysin johdonmukaisia ja että 
ne toteutetaan tehokkaasti yhteistyössä, 

— Europa-palvelimen tai tietotekniikan keskuksen suojatun palvelimen kautta käytettävissä olevien tietojärjestelmien 
kehittämis- ja toimintamenot; näillä tietojärjestelmillä pyritään parantamaan koordinointia komission ja muiden toimielin
ten, kansallisten viranomaisten, virastojen, valtiosta riippumattomien järjestöjen, muiden humanitaarisen avustustoimin
nan yhteistyökumppaneiden sekä humanitaarisen avun ja pelastuspalveluasioiden pääosaston kenttäasiantuntijoiden 
kesken.

Määrärahoiksi voidaan ottaa tulot, jotka mahdollisesti saadaan jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden, molemmissa tapauksissa 
niiden valtiolliset elimet, yhteisöt ja luonnolliset henkilöt mukaan luettuina, rahoitusosuuksista, joilla nämä osallistuvat eräiden 
unionin rahoittamien ja komission niiden puolesta hallinnoimien ulkomaanavun hankkeiden tai ohjelmien rahoittamiseen. Täl
laiset tulotaulukon momentille 6 3 3 otetut rahoitusosuudet ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tar
koitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Hallinnollisten tukimenojen budjettikohtaan otettavat määrät määräytyvät 
kustakin ohjelmasta tehdyn rahoitussopimuksen perusteella eivätkä saa keskimäärin ylittää 4:ää prosenttia kuhunkin lukuun ote
tuista ohjelman rahoitusosuuksista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta varainhoitoasetuksen 187 artiklan 7 kohdan soveltamista.

Määräraha kattaa momenttien 23 02 01 ja 23 02 02 hallintoon liittyvät menot.

23 01 04 02  EU:n sisällä toimivan unionin pelastuspalvelumekanismin tukimenot

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

p.m. 300 000 209 384,50

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

— teknisestä ja/tai hallinnollisesta avusta aiheutuvat menot, jotka liittyvät pelastuspalvelun rahoitusvälineen ja unionin pelas
tuspalvelumekanismin määrittelyyn, valmisteluun, hallintoon, seurantaan, tilintarkastukseen, valvontaan ja arviointiin, 

— menot, jotka liittyvät sellaisten turvallisuus-, tietotekniikka- ja viestintävälineiden hankintaan ja ylläpitoon ja sellaisiin tek
nisiin ja henkilöiden tuottamiin palveluihin, jotka ovat tarpeen hätäapukeskuksen perustamiseksi ja sen toiminnan ylläpi
tämiseksi. Tämä kriisikeskus on toiminnassa ympäri vuorokauden, ja se vastaa katastrofiapuun liittyvien unionin 
siviilitoimien koordinoinnista. Se varmistaa etenkin, että humanitaariseen apuun ja pelastuspalveluun liittyvät toimet ovat 
keskenään täysin johdonmukaisia ja että ne toteutetaan tehokkaasti yhteistyössä, 

— menot selvityksistä, asiantuntijakokouksista, tiedotuksesta ja julkaisuista, jotka liittyvät suoraan tämän alamomentin kat
taman ohjelman tavoitteiden saavuttamiseen, sekä mahdolliset muut menot teknisestä ja hallinnollisesta avusta, johon ei 
liity julkishallinnon tehtäviä ja jonka komissio on ulkoistanut erillisin palvelusopimuksin.
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Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän alamomentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Unionin ohjelmiin osallistuvien ehdokasmaiden ja tapauksen mukaan myös Länsi-Balkanin mahdollisten ehdokkaiden rahoi
tusosuudeksi saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille  6  0  3  1, voidaan ottaa varainhoitoasetuksen 21  artik
lan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti määrärahoiksi samassa suhteessa kuin hallintoon liittyviin menoihin hyväksytty määrä 
on ohjelman kokonaismäärärahaan.

Oikeusperusta

Ks. luku 23 03.

23 01 06  Toimeenpanovirastot

23 01 06 01  Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto – Rahoitusosuus Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtois
joukot (EU Aid Volunteers) -ohjelmasta

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

529 000

Selvitysosa

Uusi momentti

Määräraha on tarkoitettu kattamaan koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston hallintomenot, joita 
aiheutuu sille hallinnoitavaksi annetusta lukuun 23 04 kuuluvasta Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukot (EU Aid 
Volunteers) -ohjelmasta.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 58/2003, annettu 19 päivänä joulukuuta 2002, tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoi
tavien toimeenpanovirastojen asemasta (EYVL L 11, 16.1.2003, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o …/2014, annettu …, Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukko
jen perustamisesta (EU Aid Volunteers) (EUVL L …, …, s. …).

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission täytäntöönpanopäätös 2013/776/EU, annettu 18 päivänä joulukuuta 2013, koulutuksen, audiovisuaalialan ja kult
tuurin toimeenpanoviraston perustamisesta ja päätöksen 2009/336/EY kumoamisesta (EUVL L 343, 19.12.2013, s. 46).

Komission päätös C(2013) 9189, annettu 18 päivänä joulukuuta 2013, koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeen
panovirastolle annettavasta valtuutuksesta koulutus-, audiovisuaali- ja kulttuurialalla toteutettaviin unionin ohjelmiin liittyvien 
ja erityisesti unionin yleiseen talousarvioon otettujen määrärahojen ja EKR:n määrärahojen toteuttamista koskevien tehtävien 
hoitamiseksi.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:011:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:343:0046:0046:FI:PDF
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LUKU  23 02  —  HUMANITAARINEN APU, ELINTARVIKEAPU JA KRIISIVALMIUS

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
Maksut

2012/2014
Maksusitou

mukset Maksut Maksusitou
mukset Maksut Maksusitou-

mukset Maksut

23 02 HUMANITAARINEN APU, 
ELINTARVIKEAPU JA KRIISI
VALMIUS

23 02 01 Nopean, tehokkaan ja tarpei
siin perustuvan humanitaari
sen avun ja elintarvikeavun 
toimittaminen 4 874 529 000 747 582 107 819 738 000 890 311 529 1 197 902 057,72 1 033 769 840,89 138,28

23 02 02 Katastrofien ehkäisy, 
katastrofiriskin vähentämi
nen ja katastrofivalmiudet 4 36 747 000 28 843 242 35 919 000 32 123 621 35 649 118,74 37 454 190,84 129,85

Luku 23 02 – Yhteensä 911 276 000 776 425 349 855 657 000 922 435 150 1 233 551 176,46 1 071 224 031,73 137,97

23 02 01  Nopean, tehokkaan ja tarpeisiin perustuvan humanitaarisen avun ja elintarvikeavun toimittaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

874 529 000 747 582 107 819 738 000 890 311 529 1 197 902 057,72 1 033 769 840,89

Selvitysosa

Entiset momentit 23 02 01 ja 23 02 02

Määräraha on tarkoitettu kattamaan luonnonkatastrofien, ihmisten aiheuttamien katastrofien ja konfliktien (esimerkiksi sodat 
ja selkkaukset) tai muiden näihin verrattavissa olevien poikkeustilanteiden kohteeksi unionin ulkopuolisissa maissa joutuneen 
väestön hyväksi toteutettavien avustustoimien ja humanitaaristen elintarvikeaputoimien rahoitus niin kauan kuin kyseisistä tilan
teista johtuvat humanitaariset tarpeet sitä edellyttävät. Se toteutetaan asetuksessa (EY)  N:o  1257/96 esitettyjä, humanitaarista 
apua koskevia sääntöjä noudattaen.

Apua myönnetään ilman rotuun, etniseen alkuperään, uskontoon, vammaan, sukupuoleen, ikään, kansallisuuteen tai poliitti
seen vakaumukseen perustuvaa syrjintää. Apua annetaan niin kauan kuin kyseisistä tilanteista johtuvat humanitaariset tarpeet 
sitä edellyttävät.

Määrärahalla on tarkoitus kattaa myös humanitaaristen avustustoimien toteuttamiseksi tarvittavien tuotteiden ja materiaalien 
ostot ja toimitukset, mukaan luettuina asuntojen ja suojien rakentaminen kyseiselle väestölle, lyhytaikaiset kunnostus- ja jäl
leenrakennustyöt erityisesti infrastruktuurien ja välineiden osalta, ulkomailta saapuneeseen tai paikalliseen ulkopuoliseen hen
kilöstöön liittyvät kustannukset, varastointi, kansainväliset tai maan sisäiset kuljetukset, logistiikkatuki ja avun jakelu sekä kaikki 
muut toimet avunsaajien luokse pääsyn helpottamiseksi.

Määrärahaa voidaan käyttää elintarvikkeiden, siementen, tuotantoeläinten tai minkä tahansa humanitaarisen elintarvikeavun toi
mittamiseksi tarvittavan tuotteen tai laitteen ostoihin ja toimituksiin.

Määrärahalla voidaan myös kattaa muut kustannukset, jotka liittyvät suoraan humanitaaristen avustustoimien toteuttamiseen, 
ja kustannukset toimenpiteistä, jotka ovat välttämättömiä humanitaarisen elintarvikeavun täytäntöönpanemiseksi vaaditussa 
ajassa ja siten, että avunsaajien tarpeet voidaan tyydyttää, että saavutetaan parhain mahdollinen kustannustehokkuus ja lisätään 
toimenpiteiden avoimuutta.

Siihen sisältyvät myös

— humanitaaristen avustustoimien toteutettavuustutkimukset, humanitaaristen avustushankkeiden ja -suunnitelmien arvi
ointi sekä avustustoimien näkyvyyttä lisäävät toimet ja tiedotuskampanjat, 

— hankkeiden ja suunnitelmien valvonta- ja seurantatoimet sekä sellaisten aloitteiden edistäminen ja kehittäminen, joilla pyri
tään lisäämään avun tuloksellisuuden sekä hankkeiden ja suunnitelmien seurannan parantamiseen tähtäävää koordinointia 
ja yhteistyötä,
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— kyseiseen humanitaariseen apuun ja elintarvikeapuun kuuluvien toimien toteuttamisen valvonta ja koordinointi, erityisesti 
elintarvikeapuun tarkoitettujen tuotteiden toimitusten, jakelun ja käytön edellytysten, mukaan lukien vastikevarojen käyttö, 
valvonta ja koordinointi, 

— koordinointia vahvistavat unionin toimet jäsenvaltioiden, muiden avunantajamaiden, erityisesti Yhdistyneiden Kansakun
tien alaisten kansainvälisten järjestöjen ja toimielinten, valtiosta riippumattomien järjestöjen sekä viimeksi mainittuja jär
jestöjä edustavien järjestöjen kanssa, 

— teknistä apua koskevien sopimusten rahoitus teknisten taitojen ja kokemusten vaihdon helpottamiseksi unionin humani
taaristen järjestöjen ja toimielinten välillä tai edellä mainittujen järjestöjen ja toimielinten ja kolmansien maiden vastaavien 
järjestöjen ja toimielinten välillä, 

— humanitaarisen avun ja elintarvikeavun toimintalohkon tavoitteiden saavuttamiseen liittyvät selvitykset ja koulutus, 

— humanitaaristen verkostojen yksittäistoimiin myönnettävät avustukset ja juokseviin menoihin tarkoitettu tuki, 

— miinanraivaukseen liittyvät humanitaariset avustustoimet, mukaan luettuna paikallisväestölle suunnattu jalkaväkimiinoja 
koskeva valistus, 

— humanitaarisen avun verkoston (NOHA) menot asetuksen (EY) N:o 1257/96 4 artiklan mukaisesti. Kyseessä on yksivuo
tinen monialainen humanitaarisen alan jatkotutkinto, jolla pyritään edistämään humanitaarisen alan työntekijöiden ammat
titaitoa ja johon osallistuu useita eri yliopistoja. 

— avun kuljetus ja jakelu mukaan lukien liitännäistoimet, kuten vakuutus, lastaaminen ja lastin purkaminen, koordinointi jne., 

— tukitoimenpiteet, jotka ovat välttämättömiä ohjelmasuunnittelulle, koordinoinnille ja parhaimmalle mahdolliselle avun 
toteuttamiselle ja joiden rahoitusta ei kateta muista määrärahoista, kuten esimerkiksi poikkeukselliset kuljetukset ja varas
toinnit, desinfioiminen, paikalla tehtävät elintarvikkeiden jalostus- tai valmistustoimet, asiantuntija-apu sekä suoraan avun 
toteuttamiseen liittyvä tekninen apu ja materiaaliapu (työkalut, työvälineet, polttoaine jne.), 

— uusia kuljetus-, pakkaus- ja varastointitapoja koskevat pilottihankkeet, elintarvikeaputoimien analyysit, humanitaaristen 
avustustoimien näkyvyyttä lisäävät toimet sekä yleiset tiedotus- ja valistuskampanjat, 

— elintarvikkeiden varastointi (mukaan lukien hallinnosta aiheutuvat kustannukset, termiinimarkkinat, joihin voi myös liit
tyä optioita, teknisen henkilöstön koulutus, pakkauksien ja siirrettävien varastointiyksiköiden hankinta, varastojen kun
nossapidosta ja korjauksesta aiheutuvat kustannukset jne.), ja 

— humanitaarisen avun hankkeiden valmistelussa ja toteuttamisessa tarvittava tekninen apu ja erityisesti kentällä toimivien 
yksittäisten asiantuntijoiden sopimuksista aiheutuvat menot sekä infrastruktuuri- ja logistiikkamenot, jotka katetaan huma
nitaarisen avun ja pelastuspalveluasioiden pääosaston pysyvistä ja määräaikaisista ennakkomaksujärjestelmistä.

Tehdessään sopimuksia hankkeiden hallinnoinnista tai toteuttamisesta kansainvälisissä järjestöissä taikka muuttaessaan niitä 
komissio pyrkii kaikin tavoin siihen, että nämä järjestöt sitoutuvat lähettämään kaikki unionin varojen käyttöä koskevat sisäiset 
ja ulkoiset tarkastuksensa Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle ja komission sisäiselle tarkastajalle varainhoidon täyden avoi
muuden varmistamiseksi varainhoitoasetuksen 58–62 artiklan mukaisesti.

Määrärahoiksi voidaan ottaa tulot, jotka mahdollisesti saadaan jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden, molemmissa tapauksissa 
niiden valtiolliset elimet, yhteisöt ja luonnolliset henkilöt mukaan luettuina, rahoitusosuuksista, joilla nämä osallistuvat eräiden 
unionin rahoittamien ja komission niiden puolesta hallinnoimien ulkomaanavun hankkeiden tai ohjelmien rahoittamiseen. Täl
laiset tulotaulukon momentille 6 3 3 otetut rahoitusosuudet ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tar
koitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Hallinnollisten tukimenojen budjettikohtaan otettavat määrät määräytyvät 
kustakin ohjelmasta tehdyn rahoitussopimuksen perusteella eivätkä saa keskimäärin ylittää 4:ää prosenttia kuhunkin lukuun ote
tuista ohjelman rahoitusosuuksista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta varainhoitoasetuksen 187 artiklan 7 kohdan soveltamista.
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Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 1257/96, annettu 20 päivänä kesäkuuta 1996, humanitaarisesta avusta (EYVL L 163, 2.7.1996, s. 1).

23 02 02  Katastrofien ehkäisy, katastrofiriskin vähentäminen ja katastrofivalmiudet

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

36 747 000 28 843 242 35 919 000 32 123 621 35 649 118,74 37 454 190,84

Selvitysosa

Entinen momentti 23 02 03

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimet, joilla valmistaudutaan vaaratilanteisiin, katastrofeihin ja muihin vastaaviin poikke
ustilanteisiin ja ehkäistään tällaisia tilanteita. Sillä on tarkoitus myös varmistaa kaikenlaisia luonnonmullistuksia, kuten tulvia, 
pyörremyrskyjä ja tulivuorenpurkauksia, koskevien ennakkovaroitusjärjestelmien kehittäminen ja niihin liittyvien laitteiden osto 
ja kuljetus.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan myös muut kustannukset, jotka liittyvät suoraan kriisivalmiustoimiin, kuten

— katastrofien ehkäisemistä koskevien tieteellisten selvitysten rahoitus, 

— humanitaarisen avun toimissa käytettävien hyödykkeiden ja laitteiden hätävarastojen kerääminen, 

— kriisivalmiushankkeiden valmistelussa ja toteuttamisessa tarvittava tekninen apu ja erityisesti kentällä toimivien yksittäis
ten asiantuntijoiden sopimuksista aiheutuvat menot sekä infrastruktuuri- ja logistiikkamenot, jotka katetaan humanitaari
sen avun ja pelastuspalveluasioiden pääosaston pysyvistä ja määräaikaisista ennakkomaksujärjestelmistä.

Määrärahoiksi voidaan ottaa tulot, jotka mahdollisesti saadaan jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden, molemmissa tapauksissa 
niiden valtiolliset elimet, yhteisöt ja luonnolliset henkilöt mukaan luettuina, rahoitusosuuksista, joilla nämä osallistuvat eräiden 
unionin rahoittamien ja komission niiden puolesta hallinnoimien ulkomaanavun hankkeiden tai ohjelmien rahoittamiseen. Täl
laiset tulotaulukon momentille 6 3 3 otetut rahoitusosuudet ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tar
koitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Hallinnollisten tukimenojen budjettikohtaan otettavat määrät määräytyvät 
kustakin ohjelmasta tehdyn rahoitussopimuksen perusteella eivätkä saa keskimäärin ylittää 4:ää prosenttia kuhunkin lukuun ote
tuista ohjelman rahoitusosuuksista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta varainhoitoasetuksen 187 artiklan 7 kohdan soveltamista.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 1257/96, annettu 20 päivänä kesäkuuta 1996, humanitaarisesta avusta (EYVL L 163, 2.7.1996, s. 1).

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1996&mm=07&jj=02&type=L&nnn=163&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1996&mm=07&jj=02&type=L&nnn=163&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
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LUKU  23 03  —  UNIONIN PELASTUSPALVELUMEKANISMI

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012
%

Maksut
2012/2014Maksusitou

mukset Maksut Maksusitou
mukset Maksut Maksusitou

mukset Maksut

23 03 UNIONIN PELASTUSPALVELU
MEKANISMI

23 03 01 Katastrofien ehkäisy ja katastro
fivalmiudet

23 03 01 01 Katastrofien ehkäisy ja katastrofi
valmiudet unionin sisällä 3 27 052 000 13 000 000 —

23 03 01 02 Katastrofien ehkäisy ja katastrofi
valmiudet kolmansissa maissa 4 5 326 000 1 767 479 —

Momentti 23 03 01 – Välisumma 32 378 000 14 767 479 —

23 03 02 Nopeat ja tehokkaat 
avustustoimet vakavissa 
hätätilanteissa

23 03 02 01 Nopeat ja tehokkaat 
avustustoimet vakavissa 
hätätilanteissa unionin sisällä 3 1 167 000 950 000 —

23 03 02 02 Nopeat ja tehokkaat 
avustustoimet vakavissa 
hätätilanteissa kolmansissa maissa 4 14 220 000 4 226 937 —

Momentti 23 03 02 – Välisumma 15 387 000 5 176 937 —

23 03 51 Unionissa toteutettavien 
pelastuspalvelualan ohjelmien ja 
toimien loppuun saattaminen 
(ennen vuotta 2014) 3 p.m. 16 000 000 23 200 000 18 088 070 21 686 090,78 17 496 569,06 109,35

23 03 77 Pilottihankkeet ja 
valmistelutoimet

23 03 77 01 Luonnonkatastrofien torjumiseksi 
tehtävää rajaseutuyhteistyötä 
koskeva pilottihanke 3 p.m. p.m. — — 0,— 0,— —

23 03 77 02 Unionin nopeita avustustehtäviä 
koskeva valmistelutoimi 2 — p.m. p.m. 500 000 0,— 2 351 126,44 —

Momentti 23 03 77 – Välisumma p.m. p.m. p.m. 500 000 0,— 2 351 126,44 —

Luku 23 03 – Yhteensä 47 765 000 35 944 416 23 200 000 18 588 070 21 686 090,78 19 847 695,50 55,22
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23 03 01  Katastrofien ehkäisy ja katastrofivalmiudet

23 03 01 01  Katastrofien ehkäisy ja katastrofivalmiudet unionin sisällä

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

27 052 000 13 000 000

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Määrärahasta on tarkoitus kattaa pelastuspalvelualan toimien menoja. Varojen avulla tuetaan, koordinoidaan ja täydennetään 
toimia, joiden toteuttajina ovat jäsenvaltiot, EFTA-valtiot ja unionin kanssa alalla yhteisymmärryspöytäkirjan tehneet EU:n ehdo
kasmaat. Tukea myönnetään sellaisiin valmiustoimiin ja ennalta ehkäiseviin toimiin, jotka liittyvät luonnonkatastrofeihin ja ihmi
sen aiheuttamiin katastrofeihin, mukaan lukien terroriteot, teknologian aiheuttamat onnettomuudet ja säteilyonnettomuudet 
sekä ympäristökatastrofit, meren pilaantuminen ja akuutit terveysuhat unionin alueella. Tarkoituksena on myös helpottaa tii
viimpää pelastuspalveluyhteistyötä jäsenvaltioiden välillä.

Määräraha kattaa erityisesti seuraavat:

— ehkäisevät toimet, joilla tuetaan ja edistetään jäsenvaltioiden riskinarviointi ja -kartoitustoimintaa, kuten hyvien käytäntö
jen jakamista sekä jäsenvaltioiden riskinhallintaa koskevien tietojen kokoamista ja levittämistä muun muassa vertaisarvi
oinnin avulla, 

— menot kaikkina viikonpäivinä ympäri vuorokauden toimivan hätäapukeskuksen perustamisesta ja toiminnasta. Nämä kat
tavat muun muassa sellaisten turvallisuus-, tietotekniikka- ja viestintävälineiden hankinnan ja ylläpidon ja sellaiset tekniset 
ja henkilöiden tuottamat palvelut, jotka ovat tarpeen hätäapukeskuksen perustamiseksi ja sen toiminnan ylläpitämiseksi. 
Tämä kriisikeskus vastaa katastrofiapuun liittyvien unionin siviilitoimien koordinoinnista. Se varmistaa etenkin, että huma
nitaariseen apuun ja pelastuspalveluun liittyvät toimet ovat keskenään täysin johdonmukaisia ja että ne toteutetaan tehok
kaasti yhteistyössä. Keskus tarvitsee käyttöönsä pitkälle kehitettyä teknologiaa, jotta se voisi kerätä mahdollisimman paljon 
tietoa ja jotta sen olisi helppo jakaa sitä kentällä oleville sidosryhmille, kumppaneille ja yksiköille vakavissa hätätilanteissa. 
Kriisitilanteissa ihmishenkiä voidaan säästää sitä enemmän, mitä enemmän ja mitä nopeammin päätöksentekijöillä on tie
toa käytettävissään, 

— jäsenvaltioiden käyttöön hätätilanteessa asetettaviin resursseihin ja tarvikkeisiin liittyvien valmiusjärjestelyjen (eurooppa
laiset hätäapuvalmiudet) kehittäminen, 

— varmentamis- ja rekisteröintimenettelyn kehittäminen eurooppalaisia hätäapuvalmiuksia varten ja kyseisen menettelyn hal
linnoiminen. Tähän sisältyy myös valmiuksiin liittyvien tavoitteiden ja laatuvaatimusten kehittäminen, 

— merkittävien puutteiden havaitseminen eurooppalaisten hätäapuvalmiuksien toimintakapasiteetissa ja vaadittujen valmiuk
sien kehittämisen tukeminen, 

— hätätilanteissa toteutettavia avustustoimia varten jäsenvaltioissa käytettävissä olevien asiantuntijoiden, avustusyksiköiden 
ja muunlaisen tukitoiminnan kartoitus, 

— sellaisten jäsenvaltioiden koulutettujen asiantuntijoiden verkoston kehittäminen ja ylläpitäminen, jotka voivat lyhyellä varoi
tusajalla avustaa keskushallinnon tasolla Euroopan hätäapukeskuksen seuranta-, tiedotus- ja koordinointitehtävissä,
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— unionin pelastuspalvelumekanismin puitteissa toteutetuista pelastuspalvelutoimista ja -harjoituksista saatujen kokemusten 
vaihtamista koskeva ohjelma, 

— pelastuspalveluyksiköiden jäsenille, ulkopuoliselle henkilöstölle ja asiantuntijoille tarkoitettu koulutusohjelma, jonka tar
koituksena on tarjota unionin pelastuspalvelutoimiin osallistumisen edellytyksenä olevat tiedot ja välineet sekä luoda yhtei
nen eurooppalainen pelastuspalvelukulttuuri, 

— pelastuspalvelun koulutuskeskuksille, hätäavun hallintohenkilöstölle ja muille asiaan liittyville toimijoille unionin ja kan
sainvälistä pelastuspalvelukoulutusta koskevaa ohjausta tarjoavan avoimen koulutusverkoston perustaminen ja hallinnointi, 

— sellaisen harjoitusohjelman perustaminen ja hallinnointi, joka sisältää komentopaikkaharjoituksia, täyden mittakaavan har
joituksia ja pelastuspalvelumoduuleja koskevia harjoituksia yhteentoimivuuden testaamiseksi, pelastuspalveluvirkamiesten 
kouluttamiseksi ja yhteisen pelastuspalvelukulttuurin luomiseksi, 

— asiantuntijavaihto unionin pelastuspalvelua koskevan tietämyksen lisäämiseksi sekä tietojen ja kokemusten jakamiseksi, 

— tieto- ja viestintäjärjestelmät, erityisesti yhteinen hätäviestintä- ja tietojärjestelmä CECIS (Common Emergency Communi
cation and Information System), jotka helpottavat tietojen vaihtoa jäsenvaltioiden kanssa hätätilanteissa, lisäävät tehok
kuutta ja mahdollistavat EU:n turvaluokiteltujen tietojen vaihtamisen. Määrärahoista katetaan myös järjestelmien (laitteistot, 
ohjelmat ja palvelut) kehitys-, ylläpito-, käyttö- ja tukikustannukset sekä järjestelmien toteuttamiseen liittyvät hankkeiden 
hallinnointia, laadunvalvontaa, turvallisuutta, dokumentaatiota ja koulutusta koskevat kustannukset, 

— päätöksen N:o 1313/2013/EU 4 artiklassa tarkoitettuja pelastuspalveluyksiköitä koskevat selvitykset ja näiden yksiköiden 
kehittäminen, mukaan lukien tuki niiden yhteentoimivuuden parantamiseksi, 

— onnettomuuksien havaitsemis- ja varhaisvaroitusjärjestelmien kehittäminen ja niitä koskevat selvitykset, 

— skenaarioiden laatimisen, resurssien kartoittamisen ja hätäapuvalmiuksien käyttöä koskevien suunnitelmien tutkiminen ja 
kehittäminen, 

— työpajat, seminaarit, hankkeet, selvitykset, kartoitukset, mallintaminen, skenaarioiden laatiminen ja valmiussuunnitelmat 
sekä valmiuksien lisäämistä koskeva apu, demonstraatiohankkeet, teknologiansiirrot, valistus- ja tiedotustoimet, viestintä 
sekä seuranta, arviointi ja evaluointi, 

— muut unionin pelastuspalvelumekanismin tarvitsemat tuki- ja täydentävät toimet, joilla saavutetaan korkea suojan taso kata
strofien varalta ja parannetaan unionin valmiuksia vastata katastrofeihin.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän alamomentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Unionin ohjelmiin osallistuvien ehdokasmaiden ja tapauksen mukaan myös Länsi-Balkanin mahdollisten ehdokkaiden rahoi
tusosuudeksi saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille 6 0 3 1, voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuk
sen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1313/2013/EU, annettu 17 päivänä  joulukuuta 2013, unionin pelastuspalve
lumekanismista (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 924).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0924:0924:FI:PDF
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23 03 01 02  Katastrofien ehkäisy ja katastrofivalmiudet kolmansissa maissa

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

5 326 000 1 767 479

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Määrärahasta on tarkoitus kattaa pelastuspalvelualan toimien menoja. Varojen avulla tuetaan, koordinoidaan ja täydennetään 
toimia, joiden toteuttajina ovat jäsenvaltiot, EFTA-valtiot, liittyvät valtiot ja unionin kanssa alalla yhteisymmärryspöytäkirjan teh
neet (mahdolliset) EU:n ehdokasmaat. Tukea myönnetään sellaisiin valmiustoimiin ja ennalta ehkäiseviin toimiin, jotka liittyvät 
luonnonkatastrofeihin ja ihmisen aiheuttamiin katastrofeihin, mukaan lukien terroriteot, teknologian aiheuttamat onnettomuu
det ja säteilyonnettomuudet sekä ympäristökatastrofit, meren pilaantuminen ja akuutit terveysuhat kolmansissa maissa. Se kat
taa erityisesti asiantuntijoiden mobilisoinnin katastrofien ehkäisyä ja katastrofivalmiutta koskevan avuntarpeen arvioimiseksi 
kolmansissa maissa katastrofien sattuessa ja tällaisille asiantuntijoille tarjottavan logistisen perustuen.

Sen tarkoituksena on myös rahoitustuen antaminen tiettyihin päätöksen N:o  1313/2013/EU 21 ja  22  artiklan kattamiin toi
miin ehdokasmaille, jotka eivät osallistu unionin pelastuspalvelumekanismiin, ja maille, joihin sovelletaan Euroopan naapu
ruuspolitiikkaa, siinä määrin kuin ne täydentävät liittymistä valmistelevasta tukivälineestä ja Euroopan naapuruuspolitiikan 
rahoitusvälineestä saatavilla olevaa rahoitusta.

Määrärahoiksi voidaan ottaa tulot, jotka mahdollisesti saadaan jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden, molemmissa tapauksissa 
niiden valtiolliset elimet, yhteisöt ja luonnolliset henkilöt mukaan luettuina, rahoitusosuuksista, joilla nämä osallistuvat eräiden 
unionin rahoittamien ja komission niiden puolesta hallinnoimien ulkomaanavun hankkeiden tai ohjelmien rahoittamiseen. Täl
laiset tulotaulukon momentille 6 3 3 otetut rahoitusosuudet ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tar
koitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Hallinnollisten tukimenojen budjettikohtaan otettavat määrät määräytyvät 
kustakin ohjelmasta tehdyn rahoitussopimuksen perusteella eivätkä saa keskimäärin ylittää 4:ää prosenttia kuhunkin lukuun ote
tuista ohjelman rahoitusosuuksista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta varainhoitoasetuksen 187 artiklan 7 kohdan soveltamista.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän alamomentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Unionin ohjelmiin osallistuvien ehdokasmaiden ja tapauksen mukaan myös Länsi-Balkanin mahdollisten ehdokkaiden rahoi
tusosuudesta saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille 6 0 3 1, voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuk
sen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1313/2013/EU, annettu 17 päivänä  joulukuuta 2013, unionin pelastuspalve
lumekanismista (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 924).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0924:0924:FI:PDF
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23 03 02  Nopeat ja tehokkaat avustustoimet vakavissa hätätilanteissa

23 03 02 01  Nopeat ja tehokkaat avustustoimet vakavissa hätätilanteissa unionin sisällä

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

1 167 000 950 000

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka liittyvät unionin pelastuspalvelumekanismin soveltamisalaan kuuluviin pelas
tuspalveluoperaatioihin unionissa:

— jäsenvaltioiden tukeminen tarvike- ja kuljetusresurssien hankkimisessa, 

— lisäkuljetusresurssit sekä niihin liittyvä logistinen tuki, joita tarvitaan varmistamaan nopeat avustustoimet vakavissa hätä
tilanteissa ja täydentämään jäsenvaltioiden kuljetuskapasiteettia, 

— asiantuntijoiden palkkaaminen avuntarpeen arvioimiseksi ja unionin avun helpottamiseksi jäsenvaltioissa katastrofien sat
tuessa ja tällaisille asiantuntijoille tarjottava logistinen perustuki, 

— jäsenvaltioista olevien koulutettujen asiantuntijoiden käyttäminen avustamaan Euroopan hätäapukeskuksen seuranta-, 
tiedotus- ja koordinointitehtävissä, 

— tukeva ja täydentävä toiminta, jolla toimien koordinointia helpotetaan tehokkaimmalla mahdollisella tavalla.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän alamomentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Unionin ohjelmiin osallistuvien ehdokasmaiden ja tapauksen mukaan myös Länsi-Balkanin mahdollisten ehdokkaiden rahoi
tusosuudesta saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille 6 0 3 1, voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuk
sen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1313/2013/EU, annettu 17 päivänä  joulukuuta 2013, unionin pelastuspalve
lumekanismista (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 924) ja erityisesti sen 3 artiklan 1 kohdan c alakohta..

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0924:0924:FI:PDF
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23 03 02 02  Nopeat ja tehokkaat avustustoimet vakavissa hätätilanteissa kolmansissa maissa

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

14 220 000 4 226 937

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka liittyvät unionin pelastuspalvelumekanismin soveltamisalaan kuuluviin pelas
tuspalveluoperaatioihin kolmansissa maissa:

— asiantuntijoiden palkkaaminen arvioimaan avuntarvetta ja edistämään unionin avun toimittamista kolmansissa maissa 
tapahtuneiden katastrofien jälkeen, 

— jäsenvaltioiden tukeminen tarvike- ja kuljetusresurssien hankkimisessa, 

— Euroopan pelastuspalveluavun toimittaminen, kuljetusvälineitä koskevan asianmukaisen tiedon toimittaminen mukaan 
luettuna, sekä vakavan hätätilanteen sattuessa siihen liittyvä logistinen tuki, 

— tuki konsuliavulle, jota annetaan unionin kansalaisille vakavissa hätätilanteissa kolmansissa maissa pelastuspalvelutoimien 
yhteydessä jäsenvaltioiden konsuliviranomaisten pyynnöstä, 

— tukeva ja täydentävä toiminta, jolla toimien koordinointia helpotetaan tehokkaimmalla mahdollisella tavalla.

Täytäntöönpanokumppaneita voivat olla jäsenvaltioiden tai vastaanottajamaiden viranomaiset ja toimielimet, alueelliset tai kan
sainväliset järjestöt ja niiden osastot, valtiosta riippumattomat järjestöt ja julkiset ja yksityiset toimijat sekä yksittäiset organi
saatiot tai toimijat (mukaan luettuna tilapäisesti siirretty jäsenvaltioiden hallintoelinten henkilöstö), joilla on soveltuvaa 
erityisasiantuntemusta ja kokemusta.

Määrärahoiksi voidaan ottaa tulot, jotka mahdollisesti saadaan jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden, molemmissa tapauksissa 
niiden valtiolliset elimet, yhteisöt ja luonnolliset henkilöt mukaan luettuina, rahoitusosuuksista, joilla nämä osallistuvat eräiden 
unionin rahoittamien ja komission niiden puolesta hallinnoimien ulkomaanavun hankkeiden tai ohjelmien rahoittamiseen. Täl
laiset tulotaulukon momentille 6 3 3 otetut rahoitusosuudet ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tar
koitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Hallinnollisten tukimenojen budjettikohtaan otettavat määrät määräytyvät 
kustakin ohjelmasta tehdyn rahoitussopimuksen perusteella eivätkä saa keskimäärin ylittää 4:ää prosenttia kuhunkin lukuun ote
tuista ohjelman rahoitusosuuksista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta varainhoitoasetuksen 187 artiklan 7 kohdan soveltamista.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän alamomentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Unionin ohjelmiin osallistuvien ehdokasmaiden ja tapauksen mukaan myös Länsi-Balkanin mahdollisten ehdokkaiden rahoi
tusosuudesta saatavat tulot otetaan tulotaulukon alamomentille 6 0 3 1, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi varainhoitoase
tuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1313/2013/EU, annettu 17 päivänä  joulukuuta 2013, unionin pelastuspalve
lumekanismista (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 924).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0924:0924:FI:PDF
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23 03 51  Unionissa toteutettavien pelastuspalvelualan ohjelmien ja toimien loppuun saattaminen (ennen vuotta 2014)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 16 000 000 23 200 000 18 088 070 21 686 090,78 17 496 569,06

Selvitysosa

Entiset momentit 23 03 01, 23 03 03 ja 23 03 06

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pelastuspalvelualan ohjelmien ja toimien osalta tehtyjen sitoumusten maksaminen. Se on 
myös tarkoitettu kattamaan sellaisia sitoumuksia koskevat maksut, jotka liittyvät pelastuspalvelualan toimiin ja toimiin, jotka 
toteutetaan meriympäristön, rannikoiden ja ihmisten terveyden suojelemiseksi onnettomuuksista tai tahallisista päästöistä joh
tuvilta, meren pilaantumiseen liittyviltä vaaroilta.

Määräraha on tarkoitettu myös kattamaan osan menoista, jotka liittyvät pelastuspalvelun rahoitusvälineen ja unionin pelastus
palvelumekanismin soveltamisalaan kuuluviin pelastuspalveluoperaatioihin kolmansissa maissa

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän momentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Unionin ohjelmiin osallistuvien ehdokasmaiden ja tapauksen mukaan myös Länsi-Balkanin mahdollisten ehdokkaiden rahoi
tusosuudesta saatavat tulot otetaan tulotaulukon alamomentille 6 0 3 1, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi varainhoitoase
tuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 1999/847/EY, tehty 9 päivänä  joulukuuta 1999, yhteisön pelastuspalvelun alan toimintaohjelman perusta
misesta (EYVL L 327, 21.12.1999, s. 53).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 2850/2000/EY, tehty 20 päivänä joulukuuta 2000, yhteisön yhteistyöjärjeste
lyistä onnettomuuksista tai tahallisista päästöistä aiheutuvan meren pilaantumisen alalla (EYVL L 332, 28.12.2000, s. 1).

Neuvoston päätös 2001/792/EY, Euratom, tehty 23 päivänä lokakuuta 2001, yhteisön mekanismin perustamisesta tiiviimmän 
yhteistyön edistämiseksi pelastuspalvelualan avustustoimissa (EYVL L 297, 15.11.2001, s. 7).

Neuvoston päätös 2007/162/EY, Euratom, tehty 5  päivänä  maaliskuuta 2007, pelastuspalvelun rahoitusvälineen perustami
sesta (EUVL L 71, 10.3.2007, s. 9).

Neuvoston päätös 2007/779/EY, Euratom, tehty 8  päivänä  marraskuuta 2007, yhteisön pelastuspalvelumekanismin perusta
misesta (uudelleenlaadittu) (EUVL L 314, 1.12.2007, s. 9).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:327:0053:0053:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:332:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:297:0007:0007:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:071:0009:0009:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:314:0009:0009:FI:PDF
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23 03 77  Pilottihankkeet ja valmistelutoimet

23 03 77 01  Luonnonkatastrofien torjumiseksi tehtävää rajaseutuyhteistyötä koskeva pilottihanke

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. — — 0,— 0,—

Selvitysosa

Entinen momentti 23 03 02

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

23 03 77 02  Unionin nopeita avustustehtäviä koskeva valmistelutoimi

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— p.m. p.m. 500 000 0,— 2 351 126,44

Selvitysosa

Entinen momentti 23 03 05

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta valmistelutoimen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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LUKU  23 04  —  EU:N HUMANITAARISEN AVUN VAPAAEHTOISJOUKOT

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
Maksut

2012/2014
Maksusitou

mukset Maksut Maksusitou
mukset Maksut Maksusitou

mukset Maksut

23 04 EU:N HUMANITAARISEN AVUN 
VAPAAEHTOISJOUKOT

23 04 01 EU:n humanitaarisen avun 
vapaaehtoisjoukot – unionin 
toimintavalmiuden vahvistami
nen humanitaarisissa kriiseissä 4 12 148 000 2 759 416 —

23 04 77 Pilottihankkeet ja valmistelutoi
met

23 04 77 01 Valmistelutoimi – Euroopan 
humanitaarisen avun vapaaehtois
joukot 4 p.m. 480 000 2 000 000 2 000 000 3 000 000,— 2 337 513,46 486,98

Momentti 23 04 77 – Välisumma p.m. 480 000 2 000 000 2 000 000 3 000 000,— 2 337 513,46 486,98

Luku 23 04 – Yhteensä 12 148 000 3 239 416 2 000 000 2 000 000 3 000 000,— 2 337 513,46 72,16

23 04 01  EU:n humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukot – unionin toimintavalmiuden vahvistaminen humanitaarisissa kriiseissä

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

12 148 000 2 759 416

Selvitysosa

Uusi momentti

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukkojen perustaminen, josta määrätään 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 214 artiklan 5 kohdassa.

Sen tavoitteena on ilmaista unionin humanitaarisia arvoja ja solidaarisuutta avun tarpeessa olevia ihmisiä kohtaan. Tavoittee
seen pyritään tehokkailla ja näkyvillä Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukoilla. Määrärahalla vahvistetaan unionin 
toimintavalmiutta humanitaarisissa kriiseissä ja parannetaan heikossa asemassa olevien tai katastrofista kärsivien yhteisöjen val
miuksia ja selviytymiskykyä kolmansissa maissa. Unionin on varmistettava asianmukainen valmius humanitaarisen avun toi
mittamiseen vastatakseen määrällisesti ja mittakaavaltaan kasvaviin humanitaarisiin kriiseihin, jotka johtuvat niin 
luonnonkatastrofeista kuin ihmisen toiminnasta. Hyvin valmistautuneet vapaaehtoistyöntekijät voivat parantaa unionin valmi
utta vastata näihin kasvaneisiin humanitaarisiin tarpeisiin.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat toimet ja menot:

— Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukkoihin sovellettavat vapaaehtoistyön hallinnan normit, 

— lähettävien ja vastaanottavien organisaatioiden varmentamismekanismit, 

— vapaaehtoisten määrittely ja valinta, 

— vapaaehtoisten koulutus ja kentälle lähettämistä edeltävä valmentautuminen, 

— EU Aid Volunteers -rekisteri, 

— Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukkojen käyttäminen kolmansissa maissa, 

— vastaanottavien organisaatioiden valmiuksien kehittäminen, 

— EU Aid Volunteers -verkosto, 

— viestintä, tiedotus ja näkyvyys.
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Määrärahoiksi voidaan ottaa tulot, jotka mahdollisesti saadaan jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden, molemmissa tapauksissa 
niiden valtiolliset elimet, yhteisöt ja luonnolliset henkilöt mukaan luettuina, rahoitusosuuksista, joilla nämä osallistuvat eräiden 
unionin rahoittamien ja komission niiden puolesta hallinnoimien ulkomaanavun hankkeiden tai ohjelmien rahoittamiseen. Täl
laiset tulotaulukon momentille 6 3 3 otetut rahoitusosuudet ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tar
koitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Hallinnollisten tukimenojen budjettikohtaan otettavat määrät määräytyvät 
kustakin ohjelmasta tehdyn rahoitussopimuksen perusteella eivätkä saa keskimäärin ylittää 4:ää prosenttia kuhunkin lukuun ote
tuista ohjelman rahoitusosuuksista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta varainhoitoasetuksen 187 artiklan 7 kohdan soveltamista.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o …/2014, annettu …, Euroopan humanitaarisen avuun vapaaehtoisjouk
kojen perustamisesta (EUVL L …, …, s. …) ja erityisesti sen 3 artikla.

23 04 77  Pilottihankkeet ja valmistelutoimet

23 04 77 01  Valmistelutoimi – Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukot

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 480 000 2 000 000 2 000 000 3 000 000,— 2 337 513,46

Selvitysosa

Entinen momentti 23 02 04

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta valmistelutoimen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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Yhteenveto määrärahoista (2014 ja 2013) sekä toteutuksesta (2012)

Osasto
Luku Nimike

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitou-
mukset Maksut Maksusitou-

mukset Maksut Maksusitou-
mukset Maksut

24 01 PETOSTENTORJUNNAN TOIMIN
TALOHKON HALLINTOMENOT 57 206 000 57 206 000 53 727 800 53 727 800 57 387 637,37 57 387 637,37

Varaukset (40 01 40) 3 929 200 3 929 200

57 206 000 57 206 000 57 657 000 57 657 000 57 387 637,37 57 387 637,37

24 02 EUROOPAN UNIONIN TALOU
DELLISTEN ETUJEN SUOJAAMI
SEKSI TOTEUTETTAVIEN 
TOIMIEN TUKEMINEN (HERKULES 
III) 13 677 700 11 004 993 14 000 000 9 884 191 14 204 359,65 10 490 618,52

24 03 TIETOJENVAIHTOA, AVUNAN
TOA JA KOULUTUSTA KOSKEVA 
TOIMINTAOHJELMA EURON 
SUOJAAMISEKSI RAHANVÄÄ
RENNYKSELTÄ (PERIKLES 2020) 924 200 900 000 1 000 000 889 577 947 529,18 849 919,60

24 04 PETOSTENTORJUNNAN TIETO
JÄRJESTELMÄ (AFIS) 6 423 000 5 800 000 6 700 000 4 942 096 6 181 444,06 6 413 605,29

Osasto 24 – Yhteensä 78 230 900 74 910 993 75 427 800 69 443 664 78 720 970,26 75 141 780,78

Varaukset (40 01 40) 3 929 200 3 929 200

78 230 900 74 910 993 79 357 000 73 372 864 78 720 970,26 75 141 780,78
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LUKU  24 01  —  PETOSTENTORJUNNAN TOIMINTALOHKON HALLINTOMENOT

Momenttien 1, 2, 3 ja 5 yksityiskohtaiset tiedot esitetään luvussa XX 01

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
2012/2014

24 01 PETOSTENTORJUNNAN TOI
MINTALOHKON HALLINTOME
NOT

24 01 07 Petostentorjuntavirasto (OLAF) 5.2 57 206 000 53 727 800 57 387 637,37 100,32

Varaukset (40 01 40) 3 929 200

57 206 000 57 657 000 57 387 637,37

Luku 24 01 – Yhteensä 57 206 000 53 727 800 57 387 637,37 100,32

Varaukset (40 01 40) 3 929 200

57 206 000 57 657 000 57 387 637,37

24 01 07  Petostentorjuntavirasto (OLAF)

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

24 01 07 57 206 000 53 727 800 57 387 637,37

Varaukset (40 01 40) 3 929 200

Yhteensä 57 206 000 57 657 000 57 387 637,37

Selvitysosa

Entinen momentti 24 01 06

Määräraha on tarkoitettu kattamaan petostentorjuntaviraston (OLAF), mukaan lukien unionin edustustoissa olevan petosten
torjuntaviraston (OLAF) henkilöstön, menot. Viraston tavoitteena on petosten torjunta toimielinten puitteissa.

Varainhoitoasetuksen 21  artiklan  3  kohdassa tarkoitettujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan
20 000 euroa.

Oikeusperusta

Komission päätös 1999/352/EY, EHTY, Euratom, tehty 28 päivänä huhtikuuta 1999, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) 
perustamisesta (EYVL L 136, 31.5.1999, s. 20) ja erityisesti sen 4 artikla ja 6 artiklan 3 kohta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan petos
tentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999 ja neuvos
ton asetuksen (Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta (EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:136:0020:0020:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:248:0001:0001:FI:PDF
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LUKU  24 02  —  EUROOPAN UNIONIN TALOUDELLISTEN ETUJEN SUOJAAMISEKSI TOTEUTETTAVIEN TOIMIEN TUKEMINEN 
(HERKULES III)

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
Maksut

2012/2014
Maksusitou

mukset Maksut Maksusitou
mukset Maksut Maksusitou

mukset Maksut

24 02 EUROOPAN UNIONIN 
TALOUDELLISTEN ETUJEN 
SUOJAAMISEKSI TOTEUTET
TAVIEN TOIMIEN TUKEMI
NEN (HERKULES III)

24 02 01 Petosten, lahjonnan ja muun 
unionin taloudellisiin etuihin 
vaikuttavan laittoman toi
minnan ehkäisy ja torjunta 1.1 13 677 700 2 200 000 —

24 02 51 Petostentorjunnan alan toi
mien loppuun saattaminen 1.1 p.m. 8 804 993 14 000 000 9 884 191 14 204 359,65 10 085 918,52 114,55

24 02 77 Pilottihankkeet ja valmistelu
toimet

24 02 77 01 Pilottihanke – Unionin arvi
ointimekanismin kehittäminen 
korruption torjuntaan siten, 
että erityisenä painopisteenä 
on korruption kustannusten 
määrittäminen ja vähentämi
nen julkisissa hankinnoissa, 
joihin liittyy unionin varoja 5.2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 404 700,— —

Momentti 24 02 77 – 
Välisumma p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 404 700,— —

Luku 24 02 – Yhteensä 13 677 700 11 004 993 14 000 000 9 884 191 14 204 359,65 10 490 618,52 95,33

24 02 01  Petosten, lahjonnan ja muun unionin taloudellisiin etuihin vaikuttavan laittoman toiminnan ehkäisy ja torjunta

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

13 677 700 2 200 000

Selvitysosa

Uusi momentti

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o …/2014, annettu … päivänä …kuuta …, ohjelman perustamisesta Euroo
pan unionin taloudellisten etujen suojaamisen alalla toteutettavien toimien tukemiseksi (Herkules III -ohjelma) ja päätöksen 
N:o 804/2004/EY kumoamisesta (EUVL L …, …, s. …) ja erityisesti sen 4 artikla.
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24 02 51  Petostentorjunnan alan toimien loppuun saattaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 8 804 993 14 000 000 9 884 191 14 204 359,65 10 085 918,52

Selvitysosa

Entinen momentti 24 02 01

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Herkules II -ohjelman puitteissa toteutettavien toimien loppuun saattaminen unionin talou
dellisten etujen suojaamiseksi muun muassa ehkäisemällä ja torjumalla savukkeiden salakuljetusta ja väärentämistä.

Unionin ohjelmiin osallistuvien ehdokasmaiden ja tapauksen mukaan myös Länsi-Balkanin mahdollisten ehdokasmaiden rahoi
tusosuuksista saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille 6 0 3 1, voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuk
sen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (Euratom, EY)  N:o  2185/96, annettu 11  päivänä  marraskuuta 1996, komission paikan päällä suorittamista 
tarkastuksista ja todentamisista Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten ja muiden väärinkäytösten estä
miseksi (EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1073/1999, annettu 25 päivänä toukokuuta 1999, Euroopan petostentor
juntaviraston (OLAF) tutkimuksista (EYVL L 136, 31.5.1999, s. 1).

Neuvoston asetus (Euratom) N:o 1074/1999, annettu 25 päivänä toukokuuta 1999, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) 
tutkimuksista (EYVL L 136, 31.5.1999, s. 8).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 804/2004/EY, tehty 21 päivänä huhtikuuta 2004, yhteisön tukiohjelman perus
tamisesta yhteisön taloudellisten etujen suojaamiseksi toteutettavien toimien tukemiseksi (Herkules-ohjelma) (EUVL  L  143, 
30.4.2004, s. 9).

24 02 77  Pilottihankkeet ja valmistelutoimet

24 02 77 01  Pilottihanke – Unionin arviointimekanismin kehittäminen korruption torjuntaan siten, että erityisenä painopisteenä on korrup
tion kustannusten määrittäminen ja vähentäminen julkisissa hankinnoissa, joihin liittyy unionin varoja

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 404 700,—

Selvitysosa

Entinen momentti 24 02 04

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1996&mm=11&jj=15&type=L&nnn=292&pppp=0002&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:136:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:136:0008:0008:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:143:0009:0009:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:143:0009:0009:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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LUKU  24 03  —  TIETOJENVAIHTOA, AVUNANTOA JA KOULUTUSTA KOSKEVA TOIMINTAOHJELMA EURON SUOJAAMISEKSI 
RAHANVÄÄRENNYKSELTÄ (PERIKLES  2020)

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
Maksut

2012/2014
Maksusitou

mukset Maksut Maksusitou
mukset Maksut Maksusitou

mukset Maksut

24 03 TIETOJENVAIHTOA, AVUNAN
TOA JA KOULUTUSTA KOS
KEVA TOIMINTAOHJELMA 
EURON SUOJAAMISEKSI 
RAHANVÄÄRENNYKSELTÄ 
(PERIKLES 2020)

24 03 01 Euroseteleiden ja -kolikoiden 
suojaaminen rahanväärennyk
seltä ja siihen liittyviltä petok
silta 1.1 924 200 500 000 —

24 03 51 Perikles-ohjelman loppuun saat
taminen 1.1 p.m. 400 000 1 000 000 889 577 947 529,18 849 919,60 212,48

Luku 24 03 – Yhteensä 924 200 900 000 1 000 000 889 577 947 529,18 849 919,60 94,44

24 03 01  Euroseteleiden ja -kolikoiden suojaaminen rahanväärennykseltä ja siihen liittyviltä petoksilta

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

924 200 500 000

Selvitysosa

Uusi momentti

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o …/2014, annettu … päivänä …kuuta …, tietojenvaihtoa, avunantoa ja kou
lutusta koskevan toimintaohjelman perustamisesta euron suojaamiseksi rahanväärennykseltä (Perikles 2020 -ohjelma) sekä neu
voston päätösten 2001/923/EY, 2001/924/EY, 2006/75/EY, 2006/76/EY, 2006/849/EY ja 2006/850/EY kumoamisesta (EUVL 
L …, …, s. …) ja erityisesti sen 4 artikla.

24 03 51  Perikles-ohjelman loppuun saattaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 400 000 1 000 000 889 577 947 529,18 849 919,60

Selvitysosa

Entinen momentti 24 02 02

Määräraha on tarkoitettu rahoittamaan koulutusta, tietojenvaihtoa ja avunantoa euron suojaamiseksi rahanväärennykseltä kos
kevan Perikles-ohjelman loppuun saattamisesta aiheutuvat kustannukset.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 2001/923/EY, tehty 17 päivänä joulukuuta 2001, tietojenvaihtoa, avunantoa ja koulutusta koskevan toimin
taohjelman perustamisesta euron suojaamiseksi rahanväärennykseltä (Perikles-ohjelma) (EYVL L 339, 21.12.2001, s. 50).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:339:0050:0050:FI:PDF
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Neuvoston päätös 2001/924/EY, tehty 17 päivänä joulukuuta 2001, euron suojaamiseksi rahanväärennykseltä perustettavasta 
tietojenvaihtoa, avunantoa ja koulutusta koskevasta toimintaohjelmasta (Perikles-ohjelma) tehdyn päätöksen vaikutuksen laa
jentamisesta jäsenvaltioihin, jotka eivät ole ottaneet euroa yhtenäisvaluutaksi (EYVL L 339, 21.12.2001, s. 55).

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 22 päivänä heinäkuuta 1998 esittämä tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille ja Euroopan keskuspankille:
”Euron suojelu, väärentämisen torjunta” (KOM(1998) 474 lopullinen).

Euroopan parlamentin 17 päivänä marraskuuta 1998 antama päätöslauselma komission tiedonannosta neuvostolle, Euroopan 
parlamentille ja Euroopan keskuspankille: ”Euron suojelu, väärentämisen torjunta” (EYVL C 379, 7.12.1998, s. 39).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:339:0055:0055:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:1998:379:0039:0039:FI:PDF
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LUKU  24 04  —  PETOSTENTORJUNNAN TIETOJÄRJESTELMÄ (AFIS)

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
Maksut

2012/2014
Maksusitou

mukset Maksut Maksusitou
mukset Maksut Maksusitou

mukset Maksut

24 04 PETOSTENTORJUNNAN TIE
TOJÄRJESTELMÄ (AFIS)

24 04 01 Tullialan keskinäisen avun
annon tukeminen sekä jäsen
valtioiden avustaminen 
turvallisten sähköisten vies
tintävälineiden käytössä 
sääntöjenvastaisuuksista 
ilmoittamiseksi 1.1 6 423 000 2 900 000 —

24 04 51 Aiemman petostentorjunnan 
tietojärjestelmän (AFIS) lop
puun saattaminen 1.1 p.m. 2 900 000 6 700 000 4 942 096 6 181 444,06 6 413 605,29 221,16

Luku 24 04 – Yhteensä 6 423 000 5 800 000 6 700 000 4 942 096 6 181 444,06 6 413 605,29 110,58

24 04 01  Tullialan keskinäisen avunannon tukeminen sekä jäsenvaltioiden avustaminen turvallisten sähköisten viestintävälineiden 
käytössä sääntöjenvastaisuuksista ilmoittamiseksi

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

6 423 000 2 900 000

Selvitysosa

Uusi momentti

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 515/97, annettu 13 päivänä maaliskuuta 1997, jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten keskinäisestä 
avunannosta sekä jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten ja komission yhteistyöstä tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsää
dännön moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi (EYVL L 82, 22.3.1997, s. 1) ja erityisesti sen 23 artikla.

24 04 51  Aiemman petostentorjunnan tietojärjestelmän (AFIS) loppuun saattaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 2 900 000 6 700 000 4 942 096 6 181 444,06 6 413 605,29

Selvitysosa

Entinen momentti 24 02 03

Määräraha on tarkoitettu kattamaan petostentorjunnan tietojärjestelmästä tuettavien toimien loppuun saattamisen kustannukset.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 515/97, annettu 13 päivänä maaliskuuta 1997, jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten keskinäisestä 
avunannosta sekä jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten ja komission yhteistyöstä tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsää
dännön moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi (EYVL L 82, 22.3.1997, s. 1) ja erityisesti sen 23 artikla.

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1997&mm=03&jj=22&type=L&nnn=082&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1997&mm=03&jj=22&type=L&nnn=082&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
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Yhteenveto määrärahoista (2014 ja 2013) sekä toteutuksesta (2012)

Osasto
Luku Nimike

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitou-
mukset Maksut Maksusitou-

mukset Maksut Maksusitou-
mukset Maksut

25 01 KOMISSION POLITIIKKOJEN 
KOORDINOINNIN JA OIKEUDEL
LISEN TUEN TOIMINTALOHKON 
HALLINTOMENOT 194 113 789 194 363 789 189 330 661 190 080 661 192 529 241,04 191 416 884,09

25 02 SUHTEET KANSALAISYHTEIS
KUNTAAN, AVOIMUUS JA TIE
DOTTAMINEN — 472 800 4 006 000 4 006 000 3 224 373,69 4 083 658,40

Osasto 25 – Yhteensä 194 113 789 194 836 589 193 336 661 194 086 661 195 753 614,73 195 500 542,49
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LUKU  25 01  — KOMISSION POLITIIKKOJEN KOORDINOINNIN JA OIKEUDELLISEN TUEN TOIMINTALOHKON HALLINTOMENOT

Momenttien 1, 2, 3 ja 5 yksityiskohtaiset tiedot esitetään luvussa XX 01

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012
%

Maksut
2012/2014Maksusitou

mukset Maksut Maksusitou
mukset Maksut Maksusitou

mukset Maksut

25 01 KOMISSION POLITIIKKOJEN 
KOORDINOINNIN JA OIKEU
DELLISEN TUEN TOIMINTA
LOHKON HALLINTOMENOT

25 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaisiin 
toimihenkilöihin liittyvät 
menot komission politiikkojen 
koordinoinnin ja oikeudellisen 
tuen toimintalohkossa

25 01 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaisiin 
toimihenkilöihin liittyvät 
menot komission politiikkojen 
koordinoinnin ja oikeudellisen 
tuen toimintalohkossa 5.2 140 191 930 140 191 930 141 669 902 141 669 902 141 483 981,96 141 483 981,96 100,92

25 01 01 03 Toimielimen jäsenten palkat, 
palkanlisät ja maksut 5.2 12 245 000 12 245 000 9 532 000 9 532 000 8 929 881,33 8 929 881,33 72,93

Momentti 25 01 01 – 
Välisumma 152 436 930 152 436 930 151 201 902 151 201 902 150 413 863,29 150 413 863,29 98,67

25 01 02 Ulkopuolinen henkilöstö ja 
muut hallintomenot 
komission politiikkojen 
koordinoinnin ja 
oikeudellisen tuen 
toimintalohkossa

25 01 02 01 Ulkopuolinen henkilöstö 
komission politiikkojen 
koordinoinnin ja oikeudellisen 
tuen toimintalohkossa 5.2 6 254 025 6 254 025 6 273 249 6 273 249 6 195 432,14 6 195 432,14 99,06

25 01 02 03 Erityisneuvonantajat 5.2 1 090 000 1 090 000 844 000 844 000 608 431,85 608 431,85 55,82

25 01 02 11 Muut hallintomenot 
komission politiikkojen 
koordinoinnin ja oikeudellisen 
tuen toimintalohkossa 5.2 12 611 369 12 611 369 12 841 109 12 841 109 15 331 448,97 15 331 448,97 121,57

25 01 02 13 Toimielimen jäsenten muut 
hallintomenot 5.2 4 405 000 4 405 000 4 405 000 4 405 000 4 178 923,75 4 178 923,75 94,87

Momentti 25 01 02 – 
Välisumma 24 360 394 24 360 394 24 363 358 24 363 358 26 314 236,71 26 314 236,71 108,02
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LUKU 25 01 — KOMISSION POLITIIKKOJEN KOORDINOINNIN JA OIKEUDELLISEN TUEN TOIMINTALOHKON HALLINTOMENOT
(jatkoa)

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
Maksut

2012/2014
Maksusitou-

mukset Maksut Maksusitou-
mukset Maksut Maksusitou-

mukset Maksut
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25 01 03 Tieto- ja viestintätekniikka
laitteiden ja -palvelujen 
menot komission politiikkojen 
koordinoinnin ja oikeudellisen 
tuen toimintalohkossa 5.2 9 074 465 9 074 465 8 965 401 8 965 401 10 363 466,47 10 363 466,47 114,20

25 01 07 Lainsäädännön laatu – unio
nin lainsäädännön kodifiointi 5.2 500 000 500 000 600 000 600 000 180 000,— 180 000,— 36,—

25 01 08 Oikeudellinen neuvonta, 
oikeusriidat ja rikkomisesta 
johtuvat menettelyt – oikeu
denkäyntikulut 5.2 3 700 000 3 700 000 3 700 000 3 700 000 3 991 266,20 3 991 266,20 107,87

25 01 10 Unionin rahoitusosuus unio
nin historiallisten arkistojen 
toimintaa varten 5.2 2 304 000 2 304 000 —

25 01 11 Rekisterit ja julkaisut 5.2 1 738 000 1 738 000 —

25 01 77 Pilottihankkeet ja valmistelu
toimet

25 01 77 01 Pilottihanke – Toimielinten 
välinen järjestelmä pitkän aika
välin kehityssuuntien yksilöi
miseksi 5.2 — p.m. — p.m. 0,— 148 853,42 —

25 01 77 02 Valmistelutoimi – Toimielinten 
välinen järjestelmä pitkän aika
välin kehityssuuntien yksilöi
miseksi 5.2 p.m. 250 000 500 000 1 250 000 1 266 408,37 5 198,— 2,08

Momentti 25 01 77 – 
Välisumma p.m. 250 000 500 000 1 250 000 1 266 408,37 154 051,42 61,62

Luku 25 01 – Yhteensä 194 113 789 194 363 789 189 330 661 190 080 661 192 529 241,04 191 416 884,09 98,48

25 01 01  Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot komission politiikkojen koordinoinnin ja oikeudellisen tuen 
toimintalohkossa

25 01 01 01  Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot komission politiikkojen koordinoinnin ja oikeudellisen tuen 
toimintalohkossa

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

140 191 930 141 669 902 141 483 981,96

25 01 01 03  Toimielimen jäsenten palkat, palkanlisät ja maksut

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

12 245 000 9 532 000 8 929 881,33

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

— komission jäsenten peruspalkat,
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25 01 01 (jatkoa)

25 01 01 03 (jatkoa)
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— komission jäsenten paikallislisät, 

— seuraavat komission jäsenille maksettavat perhelisät:

— kotitalouslisä, 

— huollettavana olevasta lapsesta maksettava lisä, 

— koulutuslisä, 

— komission jäsenten edustuskorvaukset, 

— työnantajan maksettavaksi kuuluva osuus komission jäsenten tapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta, 

— työnantajan osuus entisten komission jäsenten sairausvakuutuksesta, 

— syntymälisä, 

— komission jäsenen kuolemantapauksessa:

— vainajan kokonaispalkka kolmannen kuolemaa seuraavan kuukauden loppuun, 

— kulut, jotka aiheutuvat ruumiin kuljettamisesta paikkaan, josta vainaja oli kotoisin, 

— niiden korjauskertoimien vaikutus, joita sovelletaan kokonaispalkkoihin ja siirtymäkorvauksiin, 

— sen korjauskertoimen vaikutus, jota sovelletaan palkan osaan, kun osa siirretään säännöllisesti eri maahan kuin missä 
asemapaikka on, 

— sellaisten palkkoihin, siirtymäkorvauksiin ja eläkkeisiin tehtävien muutosten vaikutukset, joista neuvosto mahdolli
sesti päättää varainhoitovuoden kuluessa.

Lisäksi määrärahassa voidaan ottaa huomioon määräraha, joka on tarkoitettu kattamaan

— komission jäsenten (sekä heidän perheenjäsentensä) matkakulut tehtävien aloittamisen tai tehtävien päättymisen yhteydessä, 

— komission jäsenille tehtävien aloittamisen tai tehtävien päättymisen yhteydessä maksettavat asettautumis- ja 
uudelleenasettautumiskorvaukset, 

— komission jäsenten muuttokulut tehtävien aloittamisen tai tehtävien päättymisen yhteydessä.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus N:o  422/67/ETY, N:o  5/67/Euratom, annettu 25  päivänä  heinäkuuta 1967, komission puheenjohtajan ja 
jäsenten, unionin tuomioistuimen presidentin, tuomarien, julkisasiamiesten ja kirjaajan, unionin yleisen tuomioistuimen presi
dentin, jäsenten ja kirjaajan sekä Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan palkkajärjeste
lystä (EYVL 187, 8.8.1967, s. 1) ja erityisesti sen 2, 3, 4, 4 a, 4 b, 5, 11 ja 14 artikla.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1967&mm=08&jj=08&type=P&nnn=187&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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25 01 02  Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot komission politiikkojen koordinoinnin ja oikeudellisen tuen 
toimintalohkossa

25 01 02 01  Ulkopuolinen henkilöstö komission politiikkojen koordinoinnin ja oikeudellisen tuen toimintalohkossa

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

6 254 025 6 273 249 6 195 432,14

25 01 02 03  Erityisneuvonantajat

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

1 090 000 844 000 608 431,85

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisneuvonantajien palkkiot, virkamatkakulut sekä työnantajan osuus 
tapaturmavakuutuksesta.

Oikeusperusta

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

25 01 02 11  Muut hallintomenot komission politiikkojen koordinoinnin ja oikeudellisen tuen toimintalohkossa

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

12 611 369 12 841 109 15 331 448,97

25 01 02 13  Toimielimen jäsenten muut hallintomenot

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

4 405 000 4 405 000 4 178 923,75

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

— matkustuskulut, virkamatkapäivärahat sekä muut virkamatkaan liittyvät tai siitä aiheutuneet poikkeukselliset kulut, 

— menot, jotka liittyvät komission edustusvelvoitteisiin. Nämä menot voivat liittyä joko yksittäisten komission jäsenten edus
tuskuluihin tai koko toimielimen yleisiin edustuskuluihin.

Muiden unionin toimielinten tai elinten sekä kolmansien tahojen puolesta maksettujen virkamatkakulujen korvaus otetaan käyt
tötarkoitukseensa sidotuiksi tuloiksi.

Varainhoitoasetuksen 21  artiklan  3  kohdassa tarkoitettujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan
20 000 euroa.
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Oikeusperusta

Neuvoston asetus N:o  422/67/ETY, N:o  5/67/Euratom, annettu 25  päivänä  heinäkuuta 1967, komission puheenjohtajan ja 
jäsenten, unionin tuomioistuimen presidentin, tuomarien, julkisasiamiesten ja kirjaajan, unionin yleisen tuomioistuimen presi
dentin, jäsenten ja kirjaajan sekä Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan palkkajärjeste
lystä (EYVL 187, 8.8.1967, s. 1) ja erityisesti sen 6 artikla.

Komission puheenjohtajan tiedonanto SEC(2004) 1487 komission jäsenten toimintasäännöistä.

Komission päätös C(2007) 3494, tehty 18  päivänä  heinäkuuta 2007, komission, sen puheenjohtajan tai komission jäsenten 
edustuskuluja koskevista säännöistä.

25 01 03  Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot komission politiikkojen koordinoinnin ja oikeudellisen tuen 
toimintalohkossa

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

9 074 465 8 965 401 10 363 466,47

25 01 07  Lainsäädännön laatu – unionin lainsäädännön kodifiointi

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

500 000 600 000 180 000,—

Selvitysosa

Entinen alamomentti 25 01 07 01

Määräraha on tarkoitettu kattamaan unionin säädösten kodifioinnista ja uudelleenlaatimisesta johtuvat menot.

25 01 08  Oikeudellinen neuvonta, oikeusriidat ja rikkomisesta johtuvat menettelyt – oikeudenkäyntikulut

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

3 700 000 3 700 000 3 991 266,20

Selvitysosa

Entinen alamomentti 25 01 08 01

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ennen tuomioistuinkäsittelyä aiheutuvat menot sekä menot, jotka aiheutuvat sovittelun 
käyttämisestä tai asianajajien tai muiden asiantuntijoiden käyttämisestä komission neuvonantajina.

Se kattaa myös menot, jotka Euroopan unionin tuomioistuin tai muut tuomioistuimet voivat määrätä komission vastattaviksi.

Varainhoitoasetuksen 21  artiklan  3  kohdassa tarkoitettujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan
250 000 euroa.

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1967&mm=08&jj=08&type=P&nnn=187&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


KOMISSIO
OSASTO 25 — KOMISSION POLITIIKKOJEN KOORDINOINTI JA OIKEUDELLINEN TUKI

LUKU 25 01 — KOMISSION POLITIIKKOJEN KOORDINOINNIN JA OIKEUDELLISEN TUEN TOIMINTALOHKON HALLINTOMENOT
(jatkoa)

20.2.2014 FI Euroopan unionin virallinen lehti II/1005

25 01 10  Unionin rahoitusosuus unionin historiallisten arkistojen toimintaa varten

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

2 304 000

Selvitysosa

Uusi momentti

Määräraha on tarkoitettu kattamaan yliopistolliselle Eurooppa-instituutille unionin historiallisten arkistojen hoidosta aiheutu
vat menot (henkilöstö- ja hallintokulut).

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (ETY, Euratom) N:o 354/83, annettu 1 päivänä helmikuuta 1983, Euroopan talousyhteisön ja Euroopan ato
mienergiayhteisön historiallisten arkistojen avaamisesta yleisölle (EYVL L 43, 15.2.1983, s. 1).

Komission päätös N:o 359/83/EHTY, tehty 8 päivänä helmikuuta 1983, Euroopan hiili- ja teräsyhteisön historiallisten arkisto
jen avaamisesta yleisölle (EYVL L 43, 15.2.1983, s. 14).

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission ja Firenzen yliopistollisen Eurooppa-instituutin 17 päivänä joulukuuta 1984 allekirjoittama sopimus.

25 01 11  Rekisterit ja julkaisut

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

1 738 000

Selvitysosa

Uusi momentti

Määrärahan on tarkoitus kattaa kulut, jotka liittyvät komission rekistereihin ja menettelyjä koskeviin asiakirjatietokantoihin sekä 
toimielinten asiakirjoihin, viiteasiakirjoihin ja muihin virallisiin asiakirjoihin ja erityisesti seuraaviin:

— asiakirjojen kerääminen, analysointi ja valmistelu, mukaan lukien tekijäsopimukset ja freelancetyö, 

— tietojärjestelmien kehittäminen, ylläpito ja käyttö kyseisen toiminnan tueksi, 

— tietojen kerääminen, mukaan lukien tietojen osto, dokumentointi ja käyttöoikeudet, 

— editointi, mukaan lukien tietojen tallentaminen ja tiedonhallinta, jäljentäminen ja kääntäminen, 

— julkaisu missä tahansa muodossa, mukaan lukien painotuotteena ja internetissä, jakelu ja varastointi, 

— kyseisten tekstien ja asiakirjojen näkyvyyden edistäminen.

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1983&mm=02&jj=15&type=L&nnn=043&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1983&mm=02&jj=15&type=L&nnn=043&pppp=0014&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
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25 01 77  Pilottihankkeet ja valmistelutoimet

25 01 77 01  Pilottihanke – Toimielinten välinen järjestelmä pitkän aikavälin kehityssuuntien yksilöimiseksi

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— p.m. — p.m. 0,— 148 853,42

Selvitysosa

Entinen momentti 25 01 09

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

25 01 77 02  Valmistelutoimi – Toimielinten välinen järjestelmä pitkän aikavälin kehityssuuntien yksilöimiseksi

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 250 000 500 000 1 250 000 1 266 408,37 5 198,—

Selvitysosa

Entinen momentti 25 01 10

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta valmistelutoimen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Valmistelutoimen tarkoituksena on perustaa toimielinten välinen järjestelmä, jonka avulla yksilöidään unionin käsittelemien 
merkittävien poliittisten kysymysten pitkän aikavälin kehityssuunnat. Tarkoituksena on tarjota yhteisiä analyysejä tärkeiden 
kysymysten todennäköisistä lopputuloksista ja asettaa nämä analyysit poliittisten päättäjien saataville. Tämän tavoitteen saa
vuttamiseksi olisi nyt lisäksi tarkoituksenmukaista tarkastella yksityiskohtaisesti poliittisten kysymysten keskipitkän ja pitkän 
aikavälin kehityssuuntien analysointiin keskittyvien unionin eri toimielinten ja elinten tutkimusosastojen välisen tiiviimmän 
yhteistyön edistämiseen liittyvien erityismekanismien malleja.

Valmistelutoimella on seuraava tarkoitus:

— perustetaan vuoteen 2014 mennessä unionin strategian ja politiikan analysointijärjestelmä (ESPAS), johon kaikki unionin 
toimielimet osallistuvat ja joka perustuu komission ehdotukseen (varainhoitoasetuksen 54 artikla). Euroopan unionin tur
vallisuusalan tutkimuslaitos (EUTT) voisi edelleen tarjota palveluja ja teknistä tukea, kunnes järjestelmä olisi toiminnassa. 
Järjestelmän olisi

— oltava toimielinten välinen ja keskityttävä unionia koskeviin globaaleihin pitkän aikavälin ulkoisiin ja sisäisiin 
kehityssuuntauksiin;

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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— oltava suunniteltu tarjoamaan unionin toimielimille säännöllisesti materiaalia pitkän ja keskipitkän aikavälin strategi
sen ajattelun ruokkimiseksi, mukaan luettuna yhteyksien pitäminen tutkijoihin ja muihin sidosryhmiin laajemman 
näkökulman mahdollistamiseksi:

— tällaista materiaalia olisivat muun muassa yksityiskohtaiset arvioinnit pitkän aikavälin globaaleista kehityssuun
tauksista ja raportointi unionin toimielinten uudelle johdolle kauden 2014–2019 haasteista ja 
toimintamahdollisuuksista; 

— raportteja voisivat olla myös unionin toimielimille keskustelua varten annettavat asiakirjat tulevia asioita enna
koivista aiheista, millä tavoin edistettäisiin ja syvennettäisiin unionin toimielinten välistä yhteistyötä; 

— kehitettävä yhteyksiä muihin globaaleja kehityssuuntauksia tarkkaileviin maihin, jotta voitaisiin hyötyä niiden asian
tuntemuksesta ja tarjota omaa asiantuntemusta toisille maille, jotka haluavat perehtyä strategisiin kehityssuuntauksiin 
ja muutoksiin; 

— luodaan avoin internetsivusto ja ylläpidetään sitä asiaa koskevien tietojen yleisenä säilytyspaikkana, jotta voidaan helpottaa 
kansalaisten käyttömahdollisuuksia, ja linkitetään toisiin pitkän aikavälin kehityssuuntauksia käsitteleviin sivustoihin kaik
kialla maailmassa.

Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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LUKU  25 02  — SUHTEET KANSALAISYHTEISKUNTAAN, AVOIMUUS JA TIEDOTTAMINEN

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
Maksut

2012/2014
Maksusitou

mukset Maksut Maksusitou
mukset Maksut Maksusitou

mukset Maksut

25 02 SUHTEET KANSALAISYH
TEISKUNTAAN, AVOIMUUS 
JA TIEDOTTAMINEN

25 02 01 Unionin historiallisia arkis
toja koskevien toimien lop
puun saattaminen 5.2 — 226 800 2 268 000 2 268 000 2 215 000,— 2 093 967,55 923,27

25 02 04 Tiedotus ja julkaisut

25 02 04 01 Asiakirjatietokantoja koske
vien toimien loppuun saatta
minen 5.2 — 176 000 760 000 760 000 461 431,75 752 723,85 427,68

25 02 04 02 Digitaalisia julkaisuja koske
vien toimien loppuun saatta
minen 5.2 — 70 000 978 000 978 000 547 941,94 1 236 967,— 1 767,10

Momentti 25 02 04 – 
Välisumma — 246 000 1 738 000 1 738 000 1 009 373,69 1 989 690,85 808,82

Luku 25 02 – Yhteensä — 472 800 4 006 000 4 006 000 3 224 373,69 4 083 658,40 863,72

25 02 01  Unionin historiallisia arkistoja koskevien toimien loppuun saattaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— 226 800 2 268 000 2 268 000 2 215 000,— 2 093 967,55

Selvitysosa

Entinen alamomentti 25 02 01 01

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (ETY, Euratom) N:o 354/83, annettu 1 päivänä helmikuuta 1983, Euroopan talousyhteisön ja Euroopan ato
mienergiayhteisön historiallisten arkistojen avaamisesta yleisölle (EYVL L 43, 15.2.1983, s. 1).

Komission päätös N:o 359/83/EHTY, tehty 8 päivänä helmikuuta 1983, Euroopan hiili- ja teräsyhteisön historiallisten arkisto
jen avaamisesta yleisölle (EYVL L 43, 15.2.1983, s. 14).

Komission institutionaalisista oikeuksista johtuvat tehtävät sellaisina kuin niistä on säädetty unionin yleiseen talousarvioon sovel
lettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 25  päivänä  lokakuuta 
2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom)  N:o  966/2012 (EUVL  L  298, 26.10.2012, s.  1) 
54 artiklan 2 kohdassa.

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission ja Firenzen yliopistollisen Eurooppa-instituutin 17 päivänä joulukuuta 1984 allekirjoittama sopimus.

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1983&mm=02&jj=15&type=L&nnn=043&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1983&mm=02&jj=15&type=L&nnn=043&pppp=0014&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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25 02 04  Tiedotus ja julkaisut

25 02 04 01  Asiakirjatietokantoja koskevien toimien loppuun saattaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— 176 000 760 000 760 000 461 431,75 752 723,85

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Komission institutionaalisista oikeuksista johtuvat tehtävät sellaisina kuin niistä on säädetty unionin yleiseen talousarvioon sovel
lettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 25  päivänä  lokakuuta 
2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom)  N:o  966/2012 (EUVL  L  298, 26.10.2012, s.  1) 
54 artiklan 2 kohdassa.

25 02 04 02  Digitaalisia julkaisuja koskevien toimien loppuun saattaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— 70 000 978 000 978 000 547 941,94 1 236 967,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Komission institutionaalisista oikeuksista johtuvat tehtävät sellaisina kuin niistä on säädetty unionin yleiseen talousarvioon sovel
lettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 25  päivänä  lokakuuta 
2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom)  N:o  966/2012 (EUVL  L  298, 26.10.2012, s.  1) 
54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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Yhteenveto määrärahoista (2014 ja 2013) sekä toteutuksesta (2012)

Osasto
Luku Nimike

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitou-
mukset Maksut Maksusitou-

mukset Maksut Maksusitou-
mukset Maksut

26 01 KOMISSION HALLINNON TOI
MINTALOHKON HALLINTOME
NOT 966 875 044 966 875 044 988 983 348 988 983 348 1 117 383 793,26 1 117 383 793,26

26 02 MULTIMEDIATUOTANTO 10 890 000 10 022 520 14 738 200 12 849 449 13 615 201,67 15 646 527,79

26 03 PALVELUIDEN TOIMITTAMINEN 
JULKISHALLINNOLLE, YRITYK
SILLE JA KANSALAISILLE 23 700 000 14 194 437 26 300 000 21 472 610 26 937 754,81 22 319 185,47

Osasto 26 – Yhteensä 1 001 465 044 991 092 001 1 030 021 548 1 023 305 407 1 157 936 749,74 1 155 349 506,52
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LUKU  26 01  — KOMISSION HALLINNON TOIMINTALOHKON HALLINTOMENOT

Momenttien 1, 2, 3 ja 5 yksityiskohtaiset tiedot esitetään luvussa XX 01

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
2012/2014

26 01 KOMISSION HALLINNON TOI
MINTALOHKON HALLINTOME
NOT

26 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaisiin 
toimihenkilöihin liittyvät menot 
komission hallinnon toiminta
lohkossa 5.2 102 920 661 105 041 573 105 830 144,89 102,83

26 01 02 Ulkopuolinen henkilöstö ja muut 
hallintomenot komission hallin
non toimintalohkossa

26 01 02 01 Ulkopuolinen henkilöstö 5.2 5 755 909 5 818 812 6 450 183,87 112,06

26 01 02 11 Muut hallintomenot 5.2 18 063 893 17 986 456 21 745 962,01 120,38

Momentti 26 01 02 – Välisumma 23 819 802 23 805 268 28 196 145,88 118,37

26 01 03 Tieto- ja 
viestintätekniikkalaitteiden ja 
-palvelujen menot komission 
hallinnon toimintalohkossa 5.2 6 661 938 6 647 424 7 763 870,61 116,54

26 01 04 Komission hallinnon 
toimintalohkoon kuuluvien 
toimenpiteiden ja ohjelmien 
tukimenot

26 01 04 01 Eurooppalaisten julkishallintojen 
yhteentoimivuusratkaisuja 
koskevan ohjelman (ISA) 
tukimenot 1.1 400 000 400 000 518 470,54 129,62

Momentti 26 01 04 – Välisumma 400 000 400 000 518 470,54 129,62

26 01 09 Julkaisutoimisto 5.2 80 755 000 84 274 000 90 588 018,39 112,18

26 01 10 Unionin lainsäädännön 
konsolidointi 5.2 1 070 000 1 070 000 1 249 999,94 116,82

26 01 11 Euroopan unionin virallinen 
lehti (L- ja C-sarja) 5.2 10 672 000 11 805 000 13 106 267,20 122,81

26 01 12 Unionin lainsäädännön 
tiivistelmät 5.2 533 000 533 000 —

26 01 20 Euroopan unionin 
henkilöstövalintatoimisto 5.2 27 883 000 28 535 000 28 939 371,48 103,79

26 01 21 Henkilökohtaisten etuuksien 
hallinto- ja maksutoimisto 5.2 36 260 000 36 721 000 41 442 564,20 114,29
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26 01 22 Infrastruktuuri ja logistiikka 
(Bryssel)

26 01 22 01 Infrastruktuuri- ja logistiikkatoi
misto, Bryssel 5.2 68 833 000 69 455 000 73 368 453,73 106,59

26 01 22 02 Rakennusten hankinta ja vuok
raus Brysselissä 5.2 208 880 000 203 592 000 277 140 338,— 132,68

26 01 22 03 Rakennuksiin liittyvät menot 
Brysselissä 5.2 70 207 000 71 229 000 75 818 096,88 107,99

26 01 22 04 Laitteisto- ja kalustomenot Brysse
lissä 5.2 7 586 000 8 271 000 13 665 763,40 180,14

26 01 22 05 Palvelut, tarvikkeet ja muut hallin
tomenot Brysselissä 5.2 8 401 000 9 930 000 14 519 237,69 172,83

26 01 22 06 Rakennusten vartiointi Brysselissä 5.2 31 939 000 32 500 000 37 614 336,93 117,77

Momentti 26 01 22 – Välisumma 395 846 000 394 977 000 492 126 226,63 124,32

26 01 23 Infrastruktuuri ja logistiikka 
(Luxemburg)

26 01 23 01 Infrastruktuuri- ja 
logistiikkatoimisto, Luxemburg 5.2 24 539 000 25 191 000 24 425 502,77 99,54

26 01 23 02 Rakennusten hankinta ja 
vuokraus Luxemburgissa 5.2 39 332 000 40 091 000 49 717 007,87 126,40

26 01 23 03 Rakennuksiin liittyvät menot 
Luxemburgissa 5.2 17 138 000 17 481 000 17 460 700,09 101,88

26 01 23 04 Laitteisto- ja kalustomenot 
Luxemburgissa 5.2 1 087 000 1 087 000 969 068,43 89,15

26 01 23 05 Palvelut, tarvikkeet ja muut 
hallintomenot Luxemburgissa 5.2 1 017 000 1 034 000 1 019 208,12 100,22

26 01 23 06 Rakennusten vartiointi 
Luxemburgissa 5.2 5 862 000 5 640 000 5 999 246,91 102,34

Momentti 26 01 23 – Välisumma 88 975 000 90 524 000 99 590 734,19 111,93

26 01 40 Turvallisuus ja valvonta 5.2 7 888 000 8 044 000 8 939 293,11 113,33

26 01 60 Henkilöstöpolitiikka ja -hallinto

26 01 60 01 Työterveyshuolto 5.2 5 463 000 5 554 000 5 898 027,61 107,96

26 01 60 02 Kilpailu-, valinta- ja 
palvelukseenottomenot 5.2 1 520 000 1 620 000 1 208 442,10 79,50

26 01 60 04 Toimielinten välinen yhteistyö 
sosiaalialalla 5.2 6 919 000 7 048 000 15 272 549,90 220,73

26 01 60 06 Toimielimen virkamiehet, jotka 
on väliaikaisesti siirretty 
kansallisen hallinnon, 
kansainvälisten järjestöjen, 
julkisten tai yksityisten 
organisaatioiden tai yritysten 
palvelukseen 5.2 250 000 250 000 182 000,— 72,80

26 01 60 07 Vahingonkorvaukset 5.2 150 000 150 000 4 350 000,— 2 900,—

26 01 60 08 Sekalaiset vakuutukset 5.2 58 000 58 000 24 500,— 42,24



KOMISSIO
OSASTO 26 — HALLINTO

LUKU 26 01 — KOMISSION HALLINNON TOIMINTALOHKON HALLINTOMENOT (jatkoa)

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
2012/2014

II/1016 FI Euroopan unionin virallinen lehti 20.2.2014

26 01 60 09 Kielikurssit 5.2 3 417 000 3 524 000 4 226 122,28 123,68

Momentti 26 01 60 – Välisumma 17 777 000 18 204 000 31 161 641,89 175,29

26 01 70 Eurooppa-koulut

26 01 70 01 Eurooppa-koulujen pääsihteerin 
keskustoimisto (Bryssel) 5.1 7 530 524 7 570 534 7 101 658,— 94,30

26 01 70 02 Bryssel I (Uccle) 5.1 23 834 870 24 097 099 24 485 327,— 102,73

26 01 70 03 Bryssel II (Woluwe) 5.1 22 672 844 23 717 185 23 288 067,— 102,71

26 01 70 04 Bryssel III (Ixelles) 5.1 22 856 466 23 692 379 22 759 039,— 99,57

26 01 70 05 Bryssel IV (Laeken) 5.1 11 370 694 10 617 239 9 512 316,— 83,66

26 01 70 11 Luxemburg I 5.1 19 323 075 20 608 988 24 128 581,— 124,87

26 01 70 12 Luxemburg II 5.1 14 824 360 17 094 433 9 204 874,— 62,09

26 01 70 21 Mol (BE) 5.1 5 784 399 6 097 656 6 058 349,— 104,74

26 01 70 22 Frankfurt am Main (DE) 5.1 7 206 917 6 903 749 6 854 139,— 95,11

26 01 70 23 Karlsruhe (DE) 5.1 2 655 164 2 785 194 3 054 845,— 115,05

26 01 70 24 München (DE) 5.1 522 840 348 531 424 350,— 81,16

26 01 70 25 Alicante (ES) 5.1 7 248 534 7 839 695 8 097 123,— 111,71

26 01 70 26 Varese (IT) 5.1 9 985 084 10 972 286 9 670 615,— 96,85

26 01 70 27 Bergen (NL) 5.1 4 097 910 4 579 641 4 304 020,— 105,03

26 01 70 28 Culham (UK) 5.1 4 350 182 4 629 474 5 062 003,— 116,36

26 01 70 31 Unionin rahoitusosuus II-tyypin 
Eurooppa-kouluille 5.1 1 149 780 6 848 000 3 925 738,31 341,43

Momentti 26 01 70 – Välisumma 165 413 643 178 402 083 167 931 044,31 101,52

Luku 26 01 – Yhteensä 966 875 044 988 983 348 1 117 383 793,26 115,57

26 01 01  Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot komission hallinnon toimintalohkossa

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

102 920 661 105 041 573 105 830 144,89

26 01 02  Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot komission hallinnon toimintalohkossa

26 01 02 01  Ulkopuolinen henkilöstö

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

5 755 909 5 818 812 6 450 183,87
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26 01 02 11  Muut hallintomenot

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

18 063 893 17 986 456 21 745 962,01

26 01 03  Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot komission hallinnon toimintalohkossa

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

6 661 938 6 647 424 7 763 870,61

26 01 04  Komission hallinnon toimintalohkoon kuuluvien toimenpiteiden ja ohjelmien tukimenot

26 01 04 01  Eurooppalaisten julkishallintojen yhteentoimivuusratkaisuja koskevan ohjelman (ISA) tukimenot

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

400 000 400 000 518 470,54

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaiset selvityksistä ja asiantuntijakokouksista aiheutuvat menot sekä tiedotus- ja julkai
sumenot, jotka liittyvät suoraan tämän alamomentin kattaman ohjelman tai sen kattamien toimien tavoitteen saavuttamiseen, 
sekä muut mahdolliset menot teknisestä ja hallinnollisesta avusta, johon ei liity julkishallinnon tehtäviä ja jonka komissio on 
ulkoistanut erillisin palvelusopimuksin, koska teknisen avun toimistojen sopimukset päättyvät seuraavina vuosina.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän alamomentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Unionin ohjelmiin osallistuvien ehdokasmaiden ja tapauksen mukaan myös Länsi-Balkanin mahdollisten ehdokkaiden rahoi
tusosuuksista saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille  6  0  3  1, voidaan ottaa varainhoitoasetuksen 21  artik
lan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti määrärahoiksi samassa suhteessa kuin hallintoon liittyviin menoihin hyväksytty määrä 
on ohjelman kokonaismäärärahaan.

Oikeusperusta

Ks. luku 26 03.
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26 01 09  Julkaisutoimisto

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

80 755 000 84 274 000 90 588 018,39

Selvitysosa

Entinen alamomentti 26 01 09 01

Talousarvioon otettu määrä vastaa julkaisutoimiston määrärahoja, jotka eritellään yksityiskohtaisesti tämän pääluokan meno
taulukon tämän osan liitteessä.

Julkaisutoimiston kirjanpitoa erittelemällä on päädytty seuraavaan ennusteeseen toimiston palvelujen kustannusten jakautumi
sesta toimielinten kesken:

Euroopan parlamentti 7 485 989 9,27 %

Neuvosto 8 107 802 10,04 %

Komissio 45 868 840 56,80 %

Euroopan unionin tuomioistuin 4 974 508 6,16 %

Tilintarkastustuomioistuin 1 493 968 1,85 %

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea 1 106 343 1,37 %

Alueiden komitea 880 229 1,09 %

Muut 10 837 321 13,42 %

Yhteensä 80 755 000 100,00 %

Varainhoitoasetuksen 21  artiklan  3  kohdassa tarkoitettujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan
4 550 000 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin, neuvoston, komission, yhteisöjen tuomioistuimen, tilintarkastustuomioistuimen, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitean ja alueiden komitean päätös 2009/496/EY, Euratom, tehty 26 päivänä kesäkuuta 2009, Euroopan unionin jul
kaisutoimiston organisaatiosta ja toiminnasta (EUVL L 168, 30.6.2009, s. 41).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) ja erityisesti sen 195–200 artikla.

26 01 10  Unionin lainsäädännön konsolidointi

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

1 070 000 1 070 000 1 249 999,94

Selvitysosa

Entinen alamomentti 26 01 10 01

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka liittyvät unionin säädösten konsolidointiin sekä unionin säädöksistä laadit
tujen konsolidoitujen toisintojen saattamiseen yleisön saataville eri julkaisumuodoissa ja unionin toimielinten kaikilla virallisilla 
kielillä.

Varainhoitoasetuksen 21  artiklan  3  kohdassa tarkoitettujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 
100 euroa.

Oikeusperusta

Edinburghissa joulukuussa 1992 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät (SN/456/92, A osan liite 3, s. 5).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:168:0041:0041:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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Amsterdamin sopimuksen päätösasiakirjaan liitetty julistus yhteisön lainsäädännön valmistelun laadusta.

Euroopan parlamentin, neuvoston, komission, yhteisöjen tuomioistuimen, tilintarkastustuomioistuimen, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitean ja alueiden komitean päätös 2009/496/EY, Euratom, tehty 26 päivänä kesäkuuta 2009, Euroopan unionin jul
kaisutoimiston organisaatiosta ja toiminnasta (EUVL L 168, 30.6.2009, s. 41).

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle, 
annettu 11 päivänä helmikuuta 2003: Yhteisön säännöstön päivittäminen ja yksinkertaistaminen (KOM(2003) 71),

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle, 
annettu 8 päivänä lokakuuta 2010: Järkevä sääntely Euroopan unionissa (KOM(2010) 543),

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle, 
annettu 12 päivänä joulukuuta 2012: EU:n sääntelyn tila (COM(2012)0746).

26 01 11  Euroopan unionin virallinen lehti (L- ja C-sarja)

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

10 672 000 11 805 000 13 106 267,20

Selvitysosa

Entinen alamomentti 26 01 11 01

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka aiheutuvat Euroopan unionin virallisen lehden julkaisemisesta kaikissa muodois
saan ja sen jakelusta, luetteloinnista, indeksoinnista ja arkistoinnista.

Varainhoitoasetuksen 21  artiklan  3  kohdassa tarkoitettujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan
221 000 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus ja erityisesti sen 297 artikla.

Neuvoston asetus N:o 1, annettu 15 päivänä huhtikuuta 1958, Euroopan talousyhteisössä käytettäviä kieliä koskevien järjeste
lyjen vahvistamisesta (EYVL 17, 6.10.1958, s. 385/58).

Neuvoston päätös, tehty 15 päivänä syyskuuta 1958, Euroopan yhteisöjen virallisen lehden perustamisesta (EYVL 17, 6.10.1958, 
s. 419/58).

Euroopan parlamentin, neuvoston, komission, yhteisöjen tuomioistuimen, tilintarkastustuomioistuimen, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitean ja alueiden komitean päätös 2009/496/EY, Euratom, tehty 26 päivänä kesäkuuta 2009, Euroopan unionin jul
kaisutoimiston organisaatiosta ja toiminnasta (EUVL L 168, 30.6.2009, s. 41).

Neuvoston asetus (EU) N:o 216/2013, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2013, Euroopan unionin virallisen lehden sähköisestä jul
kaisemisesta (EUVL L 69, 13.3.2013, s. 1).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:168:0041:0041:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1958&mm=10&jj=06&type=P&nnn=017&pppp=0385&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1958&mm=10&jj=06&type=P&nnn=017&pppp=0419&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1958&mm=10&jj=06&type=P&nnn=017&pppp=0419&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:168:0041:0041:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:069:0001:0001:FI:PDF
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26 01 12  Unionin lainsäädännön tiivistelmät

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

533 000 533 000

Selvitysosa

Määrärahasta on tarkoitus kattaa verkossa olevien unionin lainsäädännön (keskeisen sisällön helppolukuisessa muodossa esit
tävien) tiivistelmien laatiminen ja niihin liittyvien tuotteiden kehittäminen.

Tarkoituksena on, että kumpikin kahdesta muusta toimielimestä eli Euroopan parlamentti ja neuvosto maksaa komission rahoi
tusosuutta vastaavan määrän omasta yleisen talousarvion pääluokastaan.

Varainhoitoasetuksen 21  artiklan  3  kohdassa tarkoitettujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan
1 066 000 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan unionin julkaisutoimiston organisaatiosta ja toiminnasta 26 päivänä kesäkuuta 2009 tehdyn Euroopan parlamentin, 
neuvoston, komission, unionin tuomioistuimen, tilintarkastustuomioistuimen, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ja alueiden 
komitean päätöksen 2009/496/EY, Euratom 5 artiklan 1 kohdan d alakohdassa säädetystä julkaisutoimiston tehtävästä johtuva 
toimi (EUVL L 168, 30.6.2009, s. 41).

Viiteasiakirjat-säädökset

Neuvoston päätöslauselma, annettu 20 päivänä kesäkuuta 1994, yhteisön oikeuden ja kansallisen täytäntöönpanolainsäädän
nön sähköisestä levittämisestä ja osalliseksi pääsemisedellytysten parantamisesta (EYVL C 179, 1.7.1994, s. 3).

Komissiolle 21 päivänä joulukuuta 2007 esitetty tiedonanto, joka koskee internetin kautta tapahtuvaa EU-viestintää (”Commu
nicating about Europe via the Internet – Engaging the citizens”, SEC(2007) 1742).

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission julistus ”Kumppanuuteen perustuva EU-viestintä”, annettu 22  päivänä  loka
kuuta 2008 (EUVL C 13, 20.1.2009, s. 3).

Euroopan parlamentin, neuvoston, komission, yhteisöjen tuomioistuimen, tilintarkastustuomioistuimen, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitean ja alueiden komitean päätös 2009/496/EY, Euratom, tehty 26 päivänä kesäkuuta 2009, Euroopan unionin jul
kaisutoimiston organisaatiosta ja toiminnasta (EUVL L 168, 30.6.2009, s. 41).

26 01 20  Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

27 883 000 28 535 000 28 939 371,48

Selvitysosa

Talousarvioon otettu määrä vastaa Euroopan unionin henkilöstövalintatoimiston määrärahoja, jotka eritellään yksityiskohtai
sesti tämän pääluokan menotaulukon tämän osan liitteessä.

Varainhoitoasetuksen 21  artiklan  3  kohdassa tarkoitettujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan
406 000 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin, neuvoston, komission, tuomioistuimen, tilintarkastustuomioistuimen, talous- ja sosiaalikomitean, alu
eiden komitean ja Euroopan oikeusasiamiehen päätös 2002/620/EY, tehty 25 päivänä heinäkuuta 2002, Euroopan yhteisöjen 
henkilöstövalintatoimiston perustamisesta (EYVL L 197, 26.7.2002, s. 53).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:168:0041:0041:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=07&jj=01&type=C&nnn=179&pppp=0003&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:013:0003:0003:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:168:0041:0041:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:197:0053:0053:FI:PDF
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26 01 21  Henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimisto

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

36 260 000 36 721 000 41 442 564,20

Selvitysosa

Talousarvioon otettu määrä vastaa henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston määrärahoja, jotka eritellään yksi
tyiskohtaisesti tämän pääluokan menotaulukon tämän osan liitteessä.

Varainhoitoasetuksen 21  artiklan  3  kohdassa tarkoitettujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan
7 522 000 euroa.

Oikeusperusta

Komission päätös 2003/522/EY, tehty 6 päivänä marraskuuta 2002, henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston 
perustamisesta (EUVL L 183, 22.7.2003, s. 30).

26 01 22  Infrastruktuuri ja logistiikka (Bryssel)

26 01 22 01  Infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto, Bryssel

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

68 833 000 69 455 000 73 368 453,73

Selvitysosa

Talousarvioon otettu määrä vastaa Brysselin infrastruktuuri- ja logistiikkatoimiston määrärahoja, jotka eritellään yksityiskoh
taisesti tämän pääluokan menotaulukon tämän osan liitteessä.

Varainhoitoasetuksen 21  artiklan  3  kohdassa tarkoitettujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan
7 500 000 euroa.

Oikeusperusta

Komission päätös 2003/523/EY, tehty 6 päivänä marraskuuta 2002, infrastruktuuri- ja logistiikkatoimiston perustamisesta Brys
seliin (EUVL L 183, 22.7.2003, s. 35).

26 01 22 02  Rakennusten hankinta ja vuokraus Brysselissä

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

208 880 000 203 592 000 277 140 338,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat unionin alueella aiheutuneet menot:

— rakennusten tai niiden osien sekä konferenssisalien, varastotilojen, autotallien ja pysäköintitilojen vuokrat ja pitkäaikaisista 
vuokrasopimuksista maksettavat korvaukset, 

— rakennusten osto- tai ostovuokrauskulut, 

— rakennusten rakennuttaminen.

Määrärahat, jotka kattavat vastaavat menot tutkimuksen alalla, on otettu kyseisten osastojen momentille 01 05.

Määräraha kattaa unionin alueella aiheutuneet menot, lukuun ottamatta unionin alueella olevia komission edustustoja, joiden 
menot on otettu alamomentille 16 01 03 03.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:183:0030:0030:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:183:0035:0035:FI:PDF
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Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltiot maksavat Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 76 ja 82 artiklan nojalla osuu
tensa unionin yleisistä menoista. Näin saadut tulot otetaan määrärahoiksi asianomaisiin budjettikohtiin varainhoitoasetuksen 
mukaisesti. Näiden tulojen määräksi arvioidaan 572 843 euroa.

Varainhoitoasetuksen 21  artiklan  3  kohdassa tarkoitettujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan
4 930 000 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

26 01 22 03  Rakennuksiin liittyvät menot Brysselissä

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

70 207 000 71 229 000 75 818 096,88

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat unionin alueella aiheutuneet menot:

— toimielinten hallussa olevien rakennusten tai niiden osien vakuutusmaksut, 

— vesi-, kaasu- ja sähkö- sekä lämmityskustannukset, 

— voimassa olevien sopimusten perusteella lasketut tilojen, hissien, keskuslämmityksen, ilmastointilaitteiden jne. kunnossa
pitokustannukset; kulut, jotka johtuvat tietyistä säännöllisesti suoritettavista siivoustöistä ja kunnossapitotarvikkeiden, 
puhdistus- ja valkaisuaineiden, kuivapesuaineiden jne. hankkimisesta; maalaustöistä, korjauksista ja siivous- ja kunnossa
pitotilojen varustamisesta johtuvat kulut (ennen kuin komissio tekee tai uusii yli 300 000 euron hintaisia sopimuksia, se 
pyrkii järkeistämään kulujaan tiedustelemalla muilta toimielimiltä, millaisia ehtoja nämä ovat saavuttaneet vastaavien sopi
musten osalta (hinnat, valuutta, indeksointi, kesto, muut lausekkeet)), 

— jätteiden lajitteluun, varastointiin ja poistoon liittyvät menot, 

— kunnostustyöt, esimerkiksi tilojen muuttaminen jakamalla toimistot väliseinillä, tekniset ja muut erityiset lukko-, sähkö-, 
saniteetti-, maalaus-, lattianpäällyste- yms. muutostyöt sekä rakennusten kaapeliverkkojen muutostyöt ja näihin kunnos
tustöihin liittyvistä tarvikkeista aiheutuvat menot (ennen kuin komissio tekee tai uusii yli 300 000 euron hintaisia sopi
muksia, se pyrkii järkeistämään kulujaan tiedustelemalla muilta toimielimiltä, millaisia ehtoja nämä ovat saavuttaneet 
vastaavien sopimusten osalta (hinnat, valuutta, indeksointi, kesto, muut lausekkeet)), 

— työturvallisuudesta ja työhygieniasta aiheutuvat kulut, etenkin palontorjuntakaluston osto-, vuokraus- ja kunnossapitoku
lut, palontorjuntaan vapaaehtoisina osallistuvien virkamiesten varusteiden uusimisen ja lakisääteisten tarkastusten kulut 
(ennen kuin komissio tekee tai uusii yli 300 000 euron hintaisia sopimuksia, se pyrkii järkeistämään kulujaan tiedustele
malla muilta toimielimiltä, millaisia ehtoja nämä ovat saavuttaneet vastaavien sopimusten osalta (hinnat, valuutta, indek
sointi, kesto, muut lausekkeet)), 

— kustannukset, jotka aiheutuvat vammaisten ja/tai liikuntarajoitteisten henkilöiden esteetöntä pääsyä rakennuksiin koske
van kartoituksen tekemisestä ja tämän kartoituksen johdosta tehtävien tarvittavien mukautusten toteuttamisesta, jotta kaikki 
vierailijat pääsevät rakennuksiin esteettömästi, 

— ennen rakennusten hankkimista tai vuokraamista tai rakennuttamista tehdyistä oikeudellisista tai rahoitusarvioista tai tek
nisistä arvioista aiheutuvat kulut,

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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— muut rakennuksiin liittyvät menot, erityisesti usean vuokralaisen rakennusten isännöintikulut, tilojen tarkastukseen liitty
vät kulut, yleishyödyllisistä palveluista maksettavat korvaukset (katumaksut, jätteidenkuljetusmaksut jne.), 

— mittaviin kunnostustöihin liittyvä tekninen apu.

Määrärahat, jotka kattavat vastaavat menot tutkimuksen alalla, on otettu kyseisten osastojen momentille 01 05.

Määräraha kattaa unionin alueella aiheutuneet menot, lukuun ottamatta unionin alueella olevia komission edustustoja, joiden 
menot on otettu alamomentille 16 01 03 03.

Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltiot maksavat Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 76 ja 82 artiklan nojalla osuu
tensa unionin yleisistä menoista. Näin saadut tulot otetaan määrärahoiksi asianomaisiin budjettikohtiin varainhoitoasetuksen 
mukaisesti. Näiden tulojen määräksi arvioidaan 192 576 euroa.

Varainhoitoasetuksen 21  artiklan  3  kohdassa tarkoitettujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan
9 011 000 euroa.

Oikeusperusta

Neuvoston direktiivi 89/391/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1989, toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja tervey
den parantamisen edistämiseksi työssä (EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1).

Neuvoston direktiivi 90/270/ETY, annettu 29 päivänä toukokuuta 1990, turvallisuutta ja terveyttä varten näyttöpäätetyölle ase
tettavista vähimmäisvaatimuksista (viides direktiivin 89/391/ETY 16  artiklan  1  kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) 
(EYVL L 156, 21.6.1990, s. 14).

Euroopan oikeusasiamiehen päätös, tehty 4 päivänä heinäkuuta 2007, komissiota koskevasta oma-aloitteisesta tutkimuksesta 
OI/3/2003/JMA.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

26 01 22 04  Laitteisto- ja kalustomenot Brysselissä

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

7 586 000 8 271 000 13 665 763,40

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat unionin alueella aiheutuneet menot:

— tarvikkeiden ja laitteistojen, erityisesti seuraavien laitteistojen ostot, vuokraus, leasingvuokraus, kunnossapito, korjaus, asen
taminen ja uusiminen:

— julkaisujen ja asiakirjojen (sekä paperilla että sähköisesti tapahtuvassa) tuotannossa, kopioinnissa ja arkistoinnissa tar
vittavat laitteet (mukaan luettuna kopiokoneet), 

— audiovisuaaliset, kirjasto- ja tulkkauslaitteet (kopit, kuulokkeet, simultaanitulkkauksen kuuntelupöydät jne.), 

— ruokaloiden ja henkilöstöravintoloiden laitteet, 

— erilaiset rakennusten kunnossapidossa tarvittavat välineet, 

— vammaisten virkamiesten tarvitsemat laitteet,

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1989&mm=06&jj=29&type=L&nnn=183&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1990&mm=06&jj=21&type=L&nnn=156&pppp=0014&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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— laitteisiin liittyvät tutkimukset, asiakirjat ja koulutus (ennen kuin komissio tekee tai uusii yli 300 000 euron hintaisia 
sopimuksia, se pyrkii järkeistämään kulujaan tiedustelemalla muilta toimielimiltä, millaisia ehtoja nämä ovat saavut
taneet vastaavien sopimusten osalta (hinnat, valuutta, indeksointi, kesto, muut lausekkeet)), 

— kuljetuskaluston hankinta, vuokraaminen, kunnossapito ja korjaaminen, erityisesti

— kuljetuskaluston hankinta, mukaan lukien vähintään yksi ajoneuvo, joka on mukautettu liikuntarajoitteisten henki
löiden kuljettamiseen, 

— niiden kulkuneuvojen uusiminen, joiden osalta uusimisen perusteeksi määritelty kilometrimäärä täyttyy varainhoito
vuoden aikana, 

— autojen lyhyt- ja pitkäaikaisen vuokrauksen kulut, kun tarve ylittää toimielimen omien ajoneuvojen määrän tai kun 
omat ajoneuvot eivät mahdollista liikuntarajoitteisten matkustajien tarpeiden huomioimista, 

— virka-autojen huolto-, korjaus- ja vakuutuskulut (mm. polttoaineen, voiteluaineiden, ulko- ja sisärenkaiden, erilaisten 
tarvikkeiden, varaosien, työkalujen hankinta), 

— erilaiset vakuutukset (erityisesti vastuu- ja  varkausvakuutus) sekä varainhoitoasetuksen 84  artiklassa tarkoitetut 
vakuutusmaksut, 

— irtaimen omaisuuden hankinta, vuokraaminen, kunnossapito ja korjaaminen, erityisesti

— toimistokalusteiden ja erityiskalusteiden, mm. ergonomisten kalusteiden, arkistohyllyjen yms. hankinta, 

— vanhojen ja käytöstä poistettavien kalusteiden korvaaminen, 

— kirjastojen erityistarvikkeet (kortistolaatikot, hyllyt, laatikostot luettelokortteja varten jne.), 

— kalusteiden vuokraus, 

— irtaimen omaisuuden kunnossapito ja korjaaminen (ennen kuin komissio tekee tai uusii yli 300 000 euron hintaisia 
sopimuksia, se pyrkii järkeistämään kulujaan tiedustelemalla muilta toimielimiltä, millaisia ehtoja nämä ovat saavut
taneet vastaavien sopimusten osalta (hinnat, valuutta, indeksointi, kesto, muut lausekkeet)), 

— työvarusteista aiheutuvat menot, erityisesti

— vahtimestarien ja autonkuljettajien virka-asujen hankinta, 

— niiden työvaatteiden hankinta- ja pesukulut, joita käyttävät erityisesti työpajojen henkilöstö sekä henkilöstö, jonka 
työskentelyolosuhteet edellyttävät suojavaatetusta sadetta ja kylmyyttä, tavanomaista suurempaa kulumista ja likaa 
vastaan, 

— direktiivien 89/391/ETY ja 90/270/ETY täytäntöönpanon kannalta välttämättömien työvarusteiden hankinta tai niistä 
aiheutuvien menojen korvaaminen, 

— matkalippujen hankinta (kertalippu ja ”business pass”), ilmainen matkustus julkisen liikenteen linjoilla liikkumisen helpot
tamiseksi komission rakennusten välillä tai komission rakennusten ja julkisten rakennusten (esim. lentokenttä) välillä, vir
kapolkupyörät ja muut keinot edistää julkisen liikenteen käyttöä ja komission henkilöstön liikkumista, lukuun ottamatta 
virka-autoja, 

— edustusravintolatoimintaan liittyvien raaka-aineiden hankinnasta aiheutuvat kulut.

Määrärahat, jotka kattavat vastaavat menot tutkimuksen alalla, on otettu kyseisten osastojen momentille 01 05.

Määräraha kattaa unionin alueella aiheutuneet menot, lukuun ottamatta unionin alueella olevia komission edustustoja, joiden 
menot on otettu alamomentille 16 01 03 03.

Varainhoitoasetuksen 21  artiklan  3  kohdassa tarkoitettujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan
1 520 000 euroa.



KOMISSIO
OSASTO 26 — HALLINTO

LUKU 26 01 — KOMISSION HALLINNON TOIMINTALOHKON HALLINTOMENOT (jatkoa)

26 01 22 (jatkoa)

26 01 22 04 (jatkoa)

20.2.2014 FI Euroopan unionin virallinen lehti II/1025

Erillinen määräraha julkisten liikennevälineiden kausilippujen korvaamiseksi on pieni mutta tärkeä askel vakuutettaessa unio
nin toimielinten sitoumusta vähentää hiilidioksidipäästöjä ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmää (EMAS) koske
van politiikan ja hyväksyttyjen ilmastonmuutostavoitteiden mukaisesti.

Oikeusperusta

Neuvoston direktiivi 89/391/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1989, toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja tervey
den parantamisen edistämiseksi työssä (EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1).

Neuvoston direktiivi 90/270/ETY, annettu 29 päivänä toukokuuta 1990, turvallisuutta ja terveyttä varten näyttöpäätetyölle ase
tettavista vähimmäisvaatimuksista (viides direktiivin 89/391/ETY 16  artiklan  1  kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) 
(EYVL L 156, 21.6.1990, s. 14).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/17/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, vesi- ja energiahuollon sekä 
liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta (EUVL  L  134, 30.4.2004, 
s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/18/EY, annettu 31  päivänä  maaliskuuta 2004, julkisia rakennusurakoita 
sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta (EUVL L 134, 30.4.2004, 
s. 114).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

26 01 22 05  Palvelut, tarvikkeet ja muut hallintomenot Brysselissä

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

8 401 000 9 930 000 14 519 237,69

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat unionin alueella aiheutuneet menot:

— yksiköiden muutto- ja uudelleenjärjestelykulut sekä toimistolaitteiden, -kalusteiden ja -tarvikkeiden käsittelykulut (vastaan
otto, varastointi, sijoitus), 

— tavanomaiseen kirjeenvaihtoon sekä kertomusten ja julkaisujen lähettämiseen liittyvät postimaksut, postipakettien yms. 
lähettämiseen lento-, meri- ja maapostina liittyvät kulut sekä komission sisäisestä postinjakelusta aiheutuvat kulut, 

— edustusravintolapalvelujen tarjontaan liittyvät kulut, 

— paperin, kirjekuorien, toimisto- ja monistustarvikkeiden hankintakulut sekä eräät ulkopuolella teetettävät painotyöt.

Määrärahat, jotka kattavat vastaavat menot tutkimuksen alalla, on otettu kyseisten osastojen momentille 01 05.

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1989&mm=06&jj=29&type=L&nnn=183&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1990&mm=06&jj=21&type=L&nnn=156&pppp=0014&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:134:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:134:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:134:0114:0114:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:134:0114:0114:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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Määräraha kattaa unionin alueella aiheutuneet menot, lukuun ottamatta unionin alueella olevia komission edustustoja, joiden 
menot on otettu alamomentille 16 01 03 03.

Varainhoitoasetuksen 21  artiklan  3  kohdassa tarkoitettujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan
2 890 000 euroa.

Oikeusperusta

Neuvoston direktiivi 89/391/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1989, toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja tervey
den parantamisen edistämiseksi työssä (EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1).

Neuvoston direktiivi 90/270/ETY, annettu 29 päivänä toukokuuta 1990, turvallisuutta ja terveyttä varten näyttöpäätetyölle ase
tettavista vähimmäisvaatimuksista (viides direktiivin 89/391/ETY 16  artiklan  1  kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) 
(EYVL L 156, 21.6.1990, s. 14).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

26 01 22 06  Rakennusten vartiointi Brysselissä

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

31 939 000 32 500 000 37 614 336,93

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka liittyvät vartiointi-, valvonta-, kulunvalvonta- ja muihin vastaaviin palveluihin 
komission hallussa olevissa rakennuksissa (ennen kuin komissio tekee tai uusii yli 300 000 euron hintaisia sopimuksia, se pyr
kii järkeistämään kulujaan tiedustelemalla muilta toimielimiltä, millaisia ehtoja nämä ovat saavuttaneet vastaavien sopimusten 
osalta (hinnat, valuutta, indeksointi, kesto, muut lausekkeet)).

Määrärahat, jotka kattavat vastaavat menot tutkimuksen alalla, on otettu kyseisten osastojen momentille 01 05.

Määräraha kattaa unionin alueella aiheutuneet menot, lukuun ottamatta unionin alueella olevia komission edustustoja, joiden 
menot on otettu alamomentille 16 01 03 03.

Varainhoitoasetuksen 21  artiklan  3  kohdassa tarkoitettujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan
2 156 780 euroa.

Oikeusperusta

Neuvoston direktiivi 89/391/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1989, toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja tervey
den parantamisen edistämiseksi työssä (EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1).

Neuvoston direktiivi 90/270/ETY, annettu 29 päivänä toukokuuta 1990, turvallisuutta ja terveyttä varten näyttöpäätetyölle ase
tettavista vähimmäisvaatimuksista (viides direktiivin 89/391/ETY 16  artiklan  1  kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) 
(EYVL L 156, 21.6.1990, s. 14).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1989&mm=06&jj=29&type=L&nnn=183&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1990&mm=06&jj=21&type=L&nnn=156&pppp=0014&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1989&mm=06&jj=29&type=L&nnn=183&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1990&mm=06&jj=21&type=L&nnn=156&pppp=0014&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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26 01 23  Infrastruktuuri ja logistiikka (Luxemburg)

26 01 23 01  Infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto, Luxemburg

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

24 539 000 25 191 000 24 425 502,77

Selvitysosa

Talousarvioon otettu määrä vastaa Luxemburgin infrastruktuuri- ja logistiikkatoimiston määrärahoja, jotka eritellään yksityis
kohtaisesti tämän pääluokan menotaulukon tämän osan liitteessä.

Varainhoitoasetuksen 21  artiklan  3  kohdassa tarkoitettujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan
3 990 000 euroa.

Oikeusperusta

Komission päätös 2003/524/EY, tehty 6  päivänä  marraskuuta 2002, infrastruktuuri- ja logistiikkatoimiston perustamisesta 
Luxemburgiin (EUVL L 183, 22.7.2003, s. 40).

26 01 23 02  Rakennusten hankinta ja vuokraus Luxemburgissa

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

39 332 000 40 091 000 49 717 007,87

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat unionin alueella aiheutuneet menot:

— rakennusten tai niiden osien sekä konferenssisalien, varastotilojen, autotallien ja pysäköintitilojen vuokrat ja pitkäaikaisista 
vuokrasopimuksista maksettavat korvaukset, 

— rakennusten osto- tai ostovuokrauskulut, 

— rakennusten rakennuttaminen.

Määrärahat, jotka kattavat vastaavat menot tutkimuksen alalla, on otettu kyseisten osastojen momentille 01 05.

Määräraha kattaa unionin alueella aiheutuneet menot, lukuun ottamatta unionin alueella olevia komission edustustoja, joiden 
menot on otettu alamomentille 16 01 03 03.

Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltiot maksavat Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 76 ja 82 artiklan nojalla osuu
tensa unionin yleisistä menoista. Näin saadut tulot otetaan määrärahoiksi asianomaisiin budjettikohtiin varainhoitoasetuksen 
mukaisesti. Näiden tulojen määräksi arvioidaan 107 667 euroa.

Varainhoitoasetuksen 21  artiklan  3  kohdassa tarkoitettujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan
3 892 000 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:183:0040:0040:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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26 01 23 03  Rakennuksiin liittyvät menot Luxemburgissa

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

17 138 000 17 481 000 17 460 700,09

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat unionin alueella aiheutuneet menot:

— toimielinten hallussa olevien rakennusten tai niiden osien vakuutusmaksut, 

— vesi-, kaasu- ja sähkö- sekä lämmityskustannukset, 

— voimassa olevien sopimusten perusteella lasketut tilojen, hissien, keskuslämmityksen, ilmastointilaitteiden jne. kunnossa
pitokustannukset; kulut, jotka johtuvat tietyistä säännöllisesti suoritettavista siivoustöistä ja kunnossapitotarvikkeiden, 
puhdistus- ja valkaisuaineiden, kuivapesuaineiden jne. hankkimisesta; maalaustöistä, korjauksista ja siivous- ja kunnossa
pitotilojen varustamisesta johtuvat kulut (ennen kuin komissio tekee tai uusii yli 300 000 euron hintaisia sopimuksia, se 
pyrkii järkeistämään kulujaan tiedustelemalla muilta toimielimiltä, millaisia ehtoja nämä ovat saavuttaneet vastaavien sopi
musten osalta (hinnat, valuutta, indeksointi, kesto, muut lausekkeet)), 

— jätteiden lajitteluun, varastointiin ja poistoon liittyvät menot, 

— kunnostustyöt, esimerkiksi tilojen muuttaminen jakamalla toimistot väliseinillä, tekniset ja muut erityiset lukko-, sähkö-, 
saniteetti-, maalaus-, lattianpäällyste- yms. muutostyöt sekä rakennusten kaapeliverkkojen muutostyöt ja näihin kunnos
tustöihin liittyvistä tarvikkeista aiheutuvat menot (ennen kuin komissio tekee tai uusii yli 300 000 euron hintaisia sopi
muksia, se pyrkii järkeistämään kulujaan tiedustelemalla muilta toimielimiltä, millaisia ehtoja nämä ovat saavuttaneet 
vastaavien sopimusten osalta (hinnat, valuutta, indeksointi, kesto, muut lausekkeet)), 

— työturvallisuudesta ja työhygieniasta aiheutuvat kulut, etenkin palontorjuntakaluston osto-, vuokraus- ja kunnossapitoku
lut, palontorjuntaan vapaaehtoisina osallistuvien virkamiesten varusteiden uusimisen, koulutuksen ja lakisääteisten tarkas
tusten kulut (ennen kuin komissio tekee tai uusii yli 300 000 euron hintaisia sopimuksia, se pyrkii järkeistämään kulujaan 
tiedustelemalla muilta toimielimiltä, millaisia ehtoja nämä ovat saavuttaneet vastaavien sopimusten osalta (hinnat, valuutta, 
indeksointi, kesto, muut lausekkeet)), 

— kustannukset, jotka aiheutuvat vammaisten ja/tai liikuntarajoitteisten henkilöiden esteetöntä pääsyä rakennuksiin koske
van kartoituksen tekemisestä ja tämän kartoituksen johdosta tehtävien tarvittavien mukautusten toteuttamisesta, jotta kaikki 
vierailijat pääsevät rakennuksiin esteettömästi, 

— ennen rakennuksen hankkimista tai vuokraamista tai rakennuttamista tehdyistä oikeudellisista tai rahoitusarvioista tai tek
nisistä arvioista aiheutuvat kulut, 

— muut rakennuksiin liittyvät menot, erityisesti usean vuokralaisen rakennusten isännöintikulut, tilojen tarkastukseen liitty
vät kulut, yleishyödyllisistä palveluista maksettavat korvaukset (katumaksut, jätteidenkuljetusmaksut jne.), 

— mittaviin kunnostustöihin liittyvä tekninen apu.

Määrärahat, jotka kattavat vastaavat menot tutkimuksen alalla, on otettu kyseisten osastojen momentille 01 05.

Määräraha kattaa unionin alueella aiheutuneet menot, lukuun ottamatta unionin alueella olevia komission edustustoja, joiden 
menot on otettu alamomentille 16 01 03 03.

Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltiot maksavat Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 76 ja 82 artiklan nojalla osuu
tensa unionin yleisistä menoista. Näin saadut tulot otetaan määrärahoiksi asianomaisiin budjettikohtiin varainhoitoasetuksen 
mukaisesti. Näiden tulojen määräksi arvioidaan 46 914 euroa.

Varainhoitoasetuksen 21  artiklan  3  kohdassa tarkoitettujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan
245 000 euroa.
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Oikeusperusta

Neuvoston direktiivi 89/391/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1989, toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja tervey
den parantamisen edistämiseksi työssä (EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1).

Neuvoston direktiivi 90/270/ETY, annettu 29 päivänä toukokuuta 1990, turvallisuutta ja terveyttä varten näyttöpäätetyölle ase
tettavista vähimmäisvaatimuksista (viides direktiivin 89/391/ETY 16  artiklan  1  kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) 
(EYVL L 156, 21.6.1990, s. 14).

Euroopan oikeusasiamiehen päätös, tehty 4 päivänä heinäkuuta 2007, komissiota koskevasta oma-aloitteisesta tutkimuksesta 
OI/3/2003/JMA.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

26 01 23 04  Laitteisto- ja kalustomenot Luxemburgissa

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

1 087 000 1 087 000 969 068,43

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat unionin alueella aiheutuneet menot:

— tarvikkeiden ja laitteistojen, erityisesti seuraavien laitteistojen ostot, vuokraus, leasingvuokraus, kunnossapito, korjaus, asen
taminen ja uusiminen:

— julkaisujen ja asiakirjojen (sekä paperilla että sähköisesti tapahtuvassa) tuotannossa, kopioinnissa ja arkistoinnissa tar
vittavat laitteet (mukaan luettuna kopiokoneet), 

— audiovisuaaliset, kirjasto- ja tulkkauslaitteet (kopit, kuulokkeet, simultaanitulkkauksen kuuntelupöydät jne.), 

— ruokaloiden ja henkilöstöravintoloiden laitteet, 

— erilaiset rakennusten kunnossapidossa tarvittavat välineet, 

— vammaisten virkamiesten tarvitsemat laitteet, 

— laitteisiin liittyvät tutkimukset, asiakirjat ja koulutus (ennen kuin komissio tekee tai uusii yli 300 000 euron hintaisia 
sopimuksia, se pyrkii järkeistämään kulujaan tiedustelemalla muilta toimielimiltä, millaisia ehtoja nämä ovat saavut
taneet vastaavien sopimusten osalta (hinnat, valuutta, indeksointi, kesto, muut lausekkeet)), 

— kuljetuskaluston hankinta, vuokraaminen, kunnossapito ja korjaaminen, erityisesti

— kuljetuskaluston hankinta, mukaan lukien vähintään yksi ajoneuvo, joka on mukautettu liikuntarajoitteisten henki
löiden kuljettamiseen, 

— niiden kulkuneuvojen uusiminen, joiden osalta uusimisen perusteeksi määritelty kilometrimäärä täyttyy varainhoito
vuoden aikana, 

— autojen lyhyt- ja pitkäaikaisen vuokrauksen kulut, kun tarve ylittää toimielimen omien ajoneuvojen määrän tai kun 
omat ajoneuvot eivät mahdollista liikuntarajoitteisten matkustajien tarpeiden huomioimista, 

— virka-autojen huolto-, korjaus- ja vakuutuskulut (mm. polttoaineen, voiteluaineiden, ulko- ja sisärenkaiden, erilaisten 
tarvikkeiden, varaosien, työkalujen hankinta), 

— erilaiset vakuutukset (erityisesti vastuu- ja  varkausvakuutus) sekä varainhoitoasetuksen 84  artiklassa tarkoitetut 
vakuutusmaksut,

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1989&mm=06&jj=29&type=L&nnn=183&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1990&mm=06&jj=21&type=L&nnn=156&pppp=0014&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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— irtaimen omaisuuden hankinta, vuokraaminen, kunnossapito ja korjaaminen, erityisesti

— toimistokalusteiden ja erityiskalusteiden, mm. ergonomisten kalusteiden, arkistohyllyjen yms. hankinta, 

— vanhojen ja käytöstä poistettavien kalusteiden korvaaminen, 

— kirjastojen erityistarvikkeet (kortistolaatikot, hyllyt, laatikostot luettelokortteja varten jne.), 

— kalusteiden vuokraus, 

— irtaimen omaisuuden kunnossapito ja korjaaminen (ennen kuin komissio tekee tai uusii yli 300 000 euron hintaisia 
sopimuksia, se pyrkii järkeistämään kulujaan tiedustelemalla muilta toimielimiltä, millaisia ehtoja nämä ovat saavut
taneet vastaavien sopimusten osalta (hinnat, valuutta, indeksointi, kesto, muut lausekkeet)), 

— työvarusteista aiheutuvat menot, erityisesti

— vahtimestarien ja autonkuljettajien virka-asujen hankinta, 

— niiden työvaatteiden hankinta- ja pesukulut, joita käyttävät erityisesti työpajojen henkilöstö sekä henkilöstö, jonka 
työskentelyolosuhteet edellyttävät suojavaatetusta sadetta ja kylmyyttä, tavanomaista suurempaa kulumista ja likaa 
vastaan, 

— direktiivien 89/391/ETY ja 90/270/ETY täytäntöönpanon kannalta välttämättömien työvarusteiden hankinta tai niistä 
aiheutuvien menojen korvaaminen.

Määrärahat, jotka kattavat vastaavat menot tutkimuksen alalla, on otettu kyseisten osastojen momentille 01 05.

Määräraha kattaa unionin alueella aiheutuneet menot, lukuun ottamatta unionin alueella olevia komission edustustoja, joiden 
menot on otettu alamomentille 16 01 03 03.

Varainhoitoasetuksen 21  artiklan  3  kohdassa tarkoitettujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan
29 000 euroa.

Oikeusperusta

Neuvoston direktiivi 89/391/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1989, toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja tervey
den parantamisen edistämiseksi työssä (EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1).

Neuvoston direktiivi 90/270/ETY, annettu 29 päivänä toukokuuta 1990, turvallisuutta ja terveyttä varten näyttöpäätetyölle ase
tettavista vähimmäisvaatimuksista (viides direktiivin 89/391/ETY 16  artiklan  1  kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) 
(EYVL L 156, 21.6.1990, s. 14).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/17/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, vesi- ja energiahuollon sekä 
liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta (EUVL  L  134, 30.4.2004, 
s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/18/EY, annettu 31  päivänä  maaliskuuta 2004, julkisia rakennusurakoita 
sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta (EUVL L 134, 30.4.2004, 
s. 114).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1989&mm=06&jj=29&type=L&nnn=183&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1990&mm=06&jj=21&type=L&nnn=156&pppp=0014&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:134:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:134:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:134:0114:0114:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:134:0114:0114:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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26 01 23 05  Palvelut, tarvikkeet ja muut hallintomenot Luxemburgissa

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

1 017 000 1 034 000 1 019 208,12

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat unionin alueella aiheutuneet menot:

— yksiköiden muutto- ja uudelleenjärjestelykulut sekä toimistolaitteiden, -kalusteiden ja -tarvikkeiden käsittelykulut (vastaan
otto, varastointi, sijoitus), 

— tavanomaiseen kirjeenvaihtoon sekä kertomusten ja julkaisujen lähettämiseen liittyvät postimaksut, postipakettien yms. 
lähettämiseen lento-, meri- ja maapostina liittyvät kulut sekä komission sisäisestä postinjakelusta aiheutuvat kulut, 

— paperin, kirjekuorien, toimisto- ja monistustarvikkeiden hankintakulut sekä eräät ulkopuolella teetettävät painotyöt.

Määrärahat, jotka kattavat vastaavat menot tutkimuksen alalla, on otettu kyseisten osastojen momentille 01 05.

Määräraha kattaa unionin alueella aiheutuneet menot, lukuun ottamatta unionin alueella olevia komission edustustoja, joiden 
menot on otettu alamomentille 16 01 03 03.

Varainhoitoasetuksen 21  artiklan  3  kohdassa tarkoitettujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan
72 000 euroa.

Oikeusperusta

Neuvoston direktiivi 89/391/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1989, toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja tervey
den parantamisen edistämiseksi työssä (EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1).

Neuvoston direktiivi 90/270/ETY, annettu 29 päivänä toukokuuta 1990, turvallisuutta ja terveyttä varten näyttöpäätetyölle ase
tettavista vähimmäisvaatimuksista (viides direktiivin 89/391/ETY 16  artiklan  1  kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) 
(EYVL L 156, 21.6.1990, s. 14).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

26 01 23 06  Rakennusten vartiointi Luxemburgissa

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

5 862 000 5 640 000 5 999 246,91

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat unionin alueella aiheutuneet menot:

— henkilöiden ja rakennusten turvallisuuden valvonnasta aiheutuvat menot fyysisen ja materiaalisen turvallisuuden osalta, 
etenkin rakennusten valvontasopimukset, turvallisuuslaitteiden huoltosopimukset, koulutus ja pientarvikkeiden hankinta 
(ennen kuin komissio tekee tai uusii yli 300 000 euron hintaisia sopimuksia, se pyrkii järkeistämään kulujaan tiedustele
malla muilta toimielimiltä, millaisia ehtoja nämä ovat saavuttaneet vastaavien sopimusten osalta (hinnat, valuutta, indek
sointi, kesto, muut lausekkeet)),

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1989&mm=06&jj=29&type=L&nnn=183&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1990&mm=06&jj=21&type=L&nnn=156&pppp=0014&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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— työturvallisuudesta ja työhygieniasta aiheutuvat kulut, etenkin palontorjuntakaluston osto-, vuokraus- ja kunnossapitoku
lut, palontorjuntaan vapaaehtoisina osallistuvien virkamiesten varusteiden uusimisen, koulutuksen ja lakisääteisten tarkas
tusten kulut (ennen kuin komissio tekee tai uusii yli 300 000 euron hintaisia sopimuksia, se pyrkii järkeistämään kulujaan 
tiedustelemalla muilta toimielimiltä, millaisia ehtoja nämä ovat saavuttaneet vastaavien sopimusten osalta (hinnat, valuutta, 
indeksointi, kesto, muut lausekkeet)).

Määrärahat, jotka kattavat vastaavat menot tutkimuksen alalla, on otettu kyseisten osastojen momentille 01 05.

Määräraha kattaa unionin alueella aiheutuneet menot, lukuun ottamatta unionin alueella olevia komission edustustoja, joiden 
menot on otettu alamomentille 16 01 03 03.

Oikeusperusta

Neuvoston direktiivi 89/391/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1989, toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja tervey
den parantamisen edistämiseksi työssä (EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1).

Neuvoston direktiivi 90/270/ETY, annettu 29 päivänä toukokuuta 1990, turvallisuutta ja terveyttä varten näyttöpäätetyölle ase
tettavista vähimmäisvaatimuksista (viides direktiivin 89/391/ETY 16  artiklan  1  kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) 
(EYVL L 156, 21.6.1990, s. 14).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

26 01 40  Turvallisuus ja valvonta

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

7 888 000 8 044 000 8 939 293,11

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

— henkilöiden ja rakennusten turvallisuuden valvonnasta aiheutuvat menot fyysisen ja materiaalisen turvallisuuden osalta, 
etenkin teknisten turvallisuuslaitteiden ostot, vuokraus, leasingvuokraus, kunnossapito, korjaus, asentaminen ja uusiminen, 

— työturvallisuudesta ja työhygieniasta aiheutuvat kulut, etenkin lakisääteisten tarkastusten kulut (rakennusten teknisen kalus
ton tarkastukset, turvallisuuden koordinoinnista vastaavat henkilöt ja elintarvikkeiden turvallisuutta koskevat tarkastuk
set), palontorjuntakaluston osto-, vuokraus- ja kunnossapitokulut, sekä lain mukaan kaikkiin rakennuksiin nimettyjen 
pelastuspäälliköiden ja palontorjuntaan vapaaehtoisina osallistuvien virkamiesten koulutuksesta ja varustamisesta aiheutu
vat kulut.

Ennen kuin komissio tekee tai uusii yli 300 000 euron hintaisia sopimuksia, se pyrkii järkeistämään kulujaan tiedustelemalla 
muilta toimielimiltä, millaisia ehtoja nämä ovat saavuttaneet vastaavien sopimusten osalta (hinnat, valuutta, indeksointi, kesto, 
muut lausekkeet).

Määrärahat, jotka kattavat vastaavat menot tutkimuksen alalla, on otettu kyseisten osastojen momentille 01 05.

Määräraha kattaa unionin alueella aiheutuneet menot, lukuun ottamatta unionin alueella olevia komission edustustoja, joiden 
menot on otettu alamomentille 16 01 03 03.

Varainhoitoasetuksen 21  artiklan  3  kohdassa tarkoitettujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan
620 000 euroa.

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1989&mm=06&jj=29&type=L&nnn=183&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1990&mm=06&jj=21&type=L&nnn=156&pppp=0014&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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Oikeusperusta

Neuvoston direktiivi 89/391/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1989, toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja tervey
den parantamisen edistämiseksi työssä (EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1).

Neuvoston direktiivi 90/270/ETY, annettu 29 päivänä toukokuuta 1990, turvallisuutta ja terveyttä varten näyttöpäätetyölle ase
tettavista vähimmäisvaatimuksista (viides direktiivin 89/391/ETY 16  artiklan  1  kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) 
(EYVL L 156, 21.6.1990, s. 14).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

26 01 60  Henkilöstöpolitiikka ja -hallinto

26 01 60 01  Työterveyshuolto

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

5 463 000 5 554 000 5 898 027,61

Selvitysosa

Entinen alamomentti 26 01 50 01

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

— vuosittaisten lääkärintarkastusten ja työhönottotarkastusten kustannukset, hoitotarvikkeiden ja lääkkeiden kustannukset, 
lääkinnälliseltä kannalta välttämättömien työvälineiden ja kalusteiden kustannukset sekä työkyvyttömyyslautakunnan toi
minnasta aiheutuvat kustannukset, 

— paikallisen lainsäädännön mukaisessa sopimussuhteessa olevien tai tehtäviä väliaikaisesti hoitavien lääkäreiden, avustavan 
hoitohenkilöstön ja psykososiaalisesta tuesta vastaavan henkilöstön kustannukset sekä työterveyshuollon asiantuntijalää
käreiden tarpeellisiksi katsomien, ulkopuolelta hankittujen lääketieteellisten asiantuntijapalvelujen kustannukset, 

— menot, jotka liittyvät lastenhoitajien työhönottotarkastuksiin, 

— säteilylle alttiina olevan henkilöstön terveyden suojelemiseksi tehtävästä fysikaalisesta valvonnasta aiheutuvat menot, 

— varusteiden osto tai korvaaminen direktiivien 89/391/ETY ja 90/270/ETY soveltamisen yhteydessä.

Määräraha kattaa unionin alueella aiheutuneet menot, lukuun ottamatta niitä unionin alueella olevia komission edustustoja, joi
den menot on otettu alamomentille 16 01 03 03.

Varainhoitoasetuksen 21  artiklan  3  kohdassa tarkoitettujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan
1 110 000 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimus ja erityisesti sen III luku.

Neuvoston direktiivi 89/391/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1989, toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja tervey
den parantamisen edistämiseksi työssä (EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1).

Neuvoston direktiivi 90/270/ETY, annettu 29 päivänä toukokuuta 1990, turvallisuutta ja terveyttä varten näyttöpäätetyölle ase
tettavista vähimmäisvaatimuksista (viides direktiivin 89/391/ETY 16  artiklan  1  kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) 
(EYVL L 156, 21.6.1990, s. 14).

Perusnormeihin liittyvät kansalliset lait.

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1989&mm=06&jj=29&type=L&nnn=183&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1990&mm=06&jj=21&type=L&nnn=156&pppp=0014&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1989&mm=06&jj=29&type=L&nnn=183&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1990&mm=06&jj=21&type=L&nnn=156&pppp=0014&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
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26 01 60 02  Kilpailu-, valinta- ja palvelukseenottomenot

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

1 520 000 1 620 000 1 208 442,10

Selvitysosa

Entinen alamomentti 26 01 50 02

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

— johtavien virkojen valinta- ja palvelukseenottokustannukset, 

— menot, jotka aiheutuvat kilpailun ja valintamenettelyn läpäisseiden hakijoiden kutsumisesta työhönottohaastatteluihin, 

— menot, jotka aiheutuvat edustustojen virkamiesten ja muun henkilöstön kutsumisesta kilpailuihin ja valintamenettelyihin, 

— menot, jotka aiheutuvat päätöksen 2002/620/EY 3 artiklassa tarkoitettujen kilpailujen ja valintamenettelyjen järjestämisestä.

Jos käytännön tarpeet sitä edellyttävät, määrärahoja voidaan käyttää toimielimen itse järjestämiin kilpailuihin sen jälkeen, kun 
Euroopan henkilöstövalintatoimistoa on kuultu.

Tämän alamomentin määräraha ei kata sellaisia henkilöstöstä aiheutuvia menoja, jotka rahoitetaan osastojen momenteilta 01 04 
ja 01 05.

Varainhoitoasetuksen 21  artiklan  3  kohdassa tarkoitettujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan
61 000 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

Euroopan parlamentin, neuvoston, komission, tuomioistuimen, tilintarkastustuomioistuimen, talous- ja sosiaalikomitean, alu
eiden komitean ja Euroopan oikeusasiamiehen päätös 2002/620/EY, tehty 25 päivänä heinäkuuta 2002, Euroopan yhteisöjen 
henkilöstövalintatoimiston perustamisesta (EYVL L 197, 26.7.2002, s. 53).

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission pääsihteerien, tuomioistuimen kirjaajan, tilintarkastustuomioistuimen, talous-
ja sosiaalikomitean ja alueiden komitean pääsihteerien sekä oikeusasiamiehen edustajan päätös 2002/621/EY, tehty 25  päi
vänä heinäkuuta 2002, Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimiston organisaatiosta ja toiminnasta (EYVL L 197, 26.7.2002, 
s. 56).

26 01 60 04  Toimielinten välinen yhteistyö sosiaalialalla

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

6 919 000 7 048 000 15 272 549,90

Selvitysosa

Entinen alamomentti 26 01 50 04

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

— menot, jotka liittyvät komission intranet-sivuston (My IntraComm) laatimiseen ja kehittämiseen sekä kuukausittaisen Com
mission en direct -julkaisun laatimiseen, 

— muut sisäisen viestinnän ja tiedottamisen menot, valistuskampanjat mukaan luettuina, 

— väliaikaisten toimihenkilöiden palkkaaminen komission yksiköiden järjestämiin iltapäivätarhoihin, lomakeskuksiin ja 
kesäleireille,

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:197:0053:0053:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:197:0056:0056:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:197:0056:0056:FI:PDF
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— ulkopuolisilla teetettävät asiakirjojen kopiointityöt, joita komission yksiköt eivät pysty suorittamaan, 

— menot, jotka aiheutuvat lastentarhassa virkasuhteisina työskentelevien lastenhoitajien ja sairaanhoitajien sijaisten kanssa 
tehtävistä yksityisoikeudellisista sopimuksista, 

— osa virkistyskeskuksen toimintakustannuksista, kulttuuritoimien kustannukset, henkilöstökerhojen tuet sekä urheilukes
kusten hallinto- ja varustelukulut, 

— aloitteet, jotka edistävät henkilöstöön kuuluvien eri kansallisuuksia edustavien välisiä sosiaalisia suhteita ja henkilöstön ja 
perheenjäsenten kotoutumista, sekä ennaltaehkäisevät hankkeet, jotka vastaavat palveluksessa olevien henkilöstön jäsen
ten ja heidän perheidensä tarpeisiin, 

— osallistuminen kuluihin, joita henkilöstön jäsenille aiheutuu kotiavusta, oikeusavusta, kesäleireistä, kieli- ja kulttuurikurs
seista ja muista vastaavista toimista, 

— uusien virkamiesten ja muiden toimihenkilöiden ja heidän perheidensä vastaanottamisesta aiheutuvat menot ja asunnon 
hankkimisessa annettavan avun kustannukset, 

— käteisenä myönnettävä apu, jota voidaan antaa erityisen vaikeaan tilanteeseen joutuneille virkamiehille, entisille virkamie
hille tai virkamiehen kuoleman jälkeen hänen oikeudenomistajilleen, 

— tietyt lasten päiväkoteihin ja muihin seimiin ja lastentarhoihin liittyvät menot; vanhempien maksuosuuksista saatavat tulot 
käytetään uudelleen, 

— virkamiehille annettaviin tunnustuksiin liittyvät menot, erityisesti 20 vuotta palveluksessa olleille virkamiehille annetta
vista mitaleista aiheutuvat menot ja eläkkeelle siirtyville annettavat lahjat, 

— erityiset siirrot unionin eläkkeensaajille ja eläkkeensaajien oikeudenomistajille sekä heidän huollettavanaan mahdollisesti 
oleville perheenjäsenille, jotka ovat erityisen vaikeassa tilanteessa, 

— sellaisten ennalta ehkäisevien hankkeiden rahoitus, jotka vastaavat entisten työntekijöiden erityistarpeisiin eri jäsenvalti
oissa, sekä tuki entisten työntekijöiden yhdistyksille.

Määrärahat, jotka kattavat vastaavat menot tutkimuksen alalla, on otettu kyseisten osastojen momentille 01 05.

Seuraaviin ryhmiin kuuluvien vammaisten henkilöiden hyväksi harjoitettavan politiikan osalta:

— palveluksessa olevat virkamiehet ja muu henkilöstö, 

— palveluksessa olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden puolisot, 

— kaikki lapset, jotka Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen mukaan ovat huollettavina.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan talousarvion rajoitusten puitteissa sellaisten vammasta aiheutuvien mutta muiden kuin lää
ketieteellisten menojen korvaukset, jotka on asianmukaisten perustelujen nojalla katsottu tarpeellisiksi.

Lisäksi määräraha on tarkoitettu kattamaan osa niiden lasten koulumenoista, jotka eivät (enää) voi käydä Eurooppa-koulua joko 
pakottavista pedagogisista syistä tai virkamiehenä olevan isän tai äidin työpaikan sijainnin vuoksi (unionin ulkopuolella olevat 
toimistot).

Määräraha kattaa unionin alueella aiheutuneet menot, lukuun ottamatta unionin alueella olevia komission edustustoja, joiden 
menot on otettu alamomentille 16 01 03 03.

Varainhoitoasetuksen 21  artiklan  3  kohdassa tarkoitettujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan
4 656 000 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.
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26 01 60 06  Toimielimen virkamiehet, jotka on väliaikaisesti siirretty kansallisen hallinnon, kansainvälisten järjestöjen, julkisten tai yksityis
ten organisaatioiden tai yritysten palvelukseen

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

250 000 250 000 182 000,—

Selvitysosa

Entinen alamomentti 26 01 50 06

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kustannukset, joita unionin virkamiesten siirtäminen tilapäisesti muihin instituutioihin aihe
uttaa, eli ne lisät ja kulukorvaukset, joihin virkamiehillä on tämän siirron vuoksi oikeus.

Lisäksi se on tarkoitettu kattamaan kulut, jotka liittyvät jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden hallintoelimissä tai organisaati
oissa tapahtuvaan koulutukseen.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

26 01 60 07  Vahingonkorvaukset

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

150 000 150 000 4 350 000,—

Selvitysosa

Entinen alamomentti 26 01 50 07

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

— menot, jotka komission on maksettava vahingonkorvauksina ja korkoina tai korvausvelvollisuutensa perusteella ja jotka 
liittyvät henkilöstöasioihin tai toimielimen hallinnolliseen toimintaan, 

— tiettyihin tapauksiin liittyvät menot, joissa oikeudenmukaisuuden vuoksi on syytä maksaa korvausta.

26 01 60 08  Sekalaiset vakuutukset

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

58 000 58 000 24 500,—

Selvitysosa

Entinen alamomentti 26 01 50 08

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti vastuuvakuutukseen sekä muihin sellaisiin sopimuksiin liittyvät menot, joita hen
kilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimisto hoitaa komission, erillisvirastojen, yhteisen tutkimuskeskuksen, unionin ja 
komission lähetystöjen ja edustustojen sekä epäsuoran tutkimustoiminnan puolesta.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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26 01 60 09  Kielikurssit

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

3 417 000 3 524 000 4 226 122,28

Selvitysosa

Entinen alamomentti 26 01 50 09

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

— menot, joita aiheutuu virkamiehille ja muulle henkilöstölle järjestettävistä kielikursseista, 

— menot, joita aiheutuu kotouttamispolitiikan puitteissa virkamiesten ja muun henkilöstön puolisoille järjestettävistä 
kielikursseista, 

— materiaaliostot ja dokumentaatio, 

— asiantuntijoiden kuuleminen.

Varainhoitoasetuksen 21  artiklan  3  kohdassa tarkoitettujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan
600 000 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

26 01 70  Eurooppa-koulut

26 01 70 01  Eurooppa-koulujen pääsihteerin keskustoimisto (Bryssel)

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

7 530 524 7 570 534 7 101 658,—

Selvitysosa

Entinen alamomentti 26 01 51 01

Määräraha on tarkoitettu Eurooppa-koulujen pääsihteerin keskustoimiston (Bryssel) rahoitukseen osallistumiseen.

Eurooppa-koulujen on noudatettava syrjimättömyyden ja yhtäläisten mahdollisuuksien periaatteita.

Viiteasiakirjat-säädökset

Eurooppa-koulujen perussäännön määrittelevä yleissopimus (EYVL L 212, 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 02  Bryssel I (Uccle)

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

23 834 870 24 097 099 24 485 327,—

Selvitysosa

Entinen alamomentti 26 01 51 02

Määräraha on tarkoitettu Brysselin Ucclessä sijaitsevan Eurooppa-koulun (Bryssel I) talousarvioon.

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=08&jj=17&type=L&nnn=212&pppp=0003&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
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Viiteasiakirjat-säädökset

Eurooppa-koulujen perussäännön määrittelevä yleissopimus (EYVL L 212, 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 03  Bryssel II (Woluwe)

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

22 672 844 23 717 185 23 288 067,—

Selvitysosa

Entinen alamomentti 26 01 51 03

Määräraha on tarkoitettu Brysselin Woluwéssä sijaitsevan Eurooppa-koulun (Bryssel II) talousarvioon.

Viiteasiakirjat-säädökset

Eurooppa-koulujen perussäännön määrittelevä yleissopimus (EYVL L 212, 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 04  Bryssel III (Ixelles)

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

22 856 466 23 692 379 22 759 039,—

Selvitysosa

Entinen alamomentti 26 01 51 04

Määräraha on tarkoitettu Brysselin Ixellesissä sijaitsevan Eurooppa-koulun (Bryssel III) talousarvioon.

Viiteasiakirjat-säädökset

Eurooppa-koulujen perussäännön määrittelevä yleissopimus (EYVL L 212, 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 05  Bryssel IV (Laeken)

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

11 370 694 10 617 239 9 512 316,—

Selvitysosa

Entinen alamomentti 26 01 51 05

Määräraha on tarkoitettu Brysselin Laekenissa sijaitsevan Eurooppa-koulun (Bryssel IV) talousarvioon.

Viiteasiakirjat-säädökset

Eurooppa-koulujen perussäännön määrittelevä yleissopimus (EYVL L 212, 17.8.1994, s. 3).

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=08&jj=17&type=L&nnn=212&pppp=0003&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=08&jj=17&type=L&nnn=212&pppp=0003&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=08&jj=17&type=L&nnn=212&pppp=0003&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=08&jj=17&type=L&nnn=212&pppp=0003&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
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26 01 70 11  Luxemburg I

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

19 323 075 20 608 988 24 128 581,—

Selvitysosa

Entinen alamomentti 26 01 51 11

Määräraha on tarkoitettu Luxemburgin Eurooppa-koulun (Luxemburg I) talousarvioon.

Viiteasiakirjat-säädökset

Eurooppa-koulujen perussäännön määrittelevä yleissopimus (EYVL L 212, 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 12  Luxemburg II

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

14 824 360 17 094 433 9 204 874,—

Selvitysosa

Entinen alamomentti 26 01 51 12

Määräraha on tarkoitettu Luxemburgin Eurooppa-koulun (Luxemburg II) talousarvioon.

Viiteasiakirjat-säädökset

Eurooppa-koulujen perussäännön määrittelevä yleissopimus (EYVL L 212, 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 21  Mol (BE)

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

5 784 399 6 097 656 6 058 349,—

Selvitysosa

Entinen alamomentti 26 01 51 21

Määräraha on tarkoitettu Molin Eurooppa-koulun talousarvioon.

Viiteasiakirjat-säädökset

Eurooppa-koulujen perussäännön määrittelevä yleissopimus (EYVL L 212, 17.8.1994, s. 3).

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=08&jj=17&type=L&nnn=212&pppp=0003&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=08&jj=17&type=L&nnn=212&pppp=0003&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=08&jj=17&type=L&nnn=212&pppp=0003&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
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26 01 70 22  Frankfurt am Main (DE)

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

7 206 917 6 903 749 6 854 139,—

Selvitysosa

Entinen alamomentti 26 01 51 22

Määräraha on tarkoitettu Frankfurt am Mainin Eurooppa-koulun talousarvioon.

Viiteasiakirjat-säädökset

Eurooppa-koulujen perussäännön määrittelevä yleissopimus (EYVL L 212, 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 23  Karlsruhe (DE)

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

2 655 164 2 785 194 3 054 845,—

Selvitysosa

Entinen alamomentti 26 01 51 23

Määräraha on tarkoitettu Karlsruhen Eurooppa-koulun talousarvioon.

Viiteasiakirjat-säädökset

Eurooppa-koulujen perussäännön määrittelevä yleissopimus (EYVL L 212, 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 24  München (DE)

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

522 840 348 531 424 350,—

Selvitysosa

Entinen alamomentti 26 01 51 24

Määräraha on tarkoitettu Münchenin Eurooppa-koulun talousarvioon.

Viiteasiakirjat-säädökset

Eurooppa-koulujen perussäännön määrittelevä yleissopimus (EYVL L 212, 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 25  Alicante (ES)

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

7 248 534 7 839 695 8 097 123,—

Selvitysosa

Entinen alamomentti 26 01 51 25

Määräraha on tarkoitettu Alicanten Eurooppa-koulun talousarvioon.

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=08&jj=17&type=L&nnn=212&pppp=0003&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=08&jj=17&type=L&nnn=212&pppp=0003&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=08&jj=17&type=L&nnn=212&pppp=0003&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
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Varainhoitoasetuksen 21  artiklan  3  kohdassa tarkoitettujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan
3 000 000 euroa.

Viiteasiakirjat-säädökset

Eurooppa-koulujen perussäännön määrittelevä yleissopimus (EYVL L 212, 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 26  Varese (IT)

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

9 985 084 10 972 286 9 670 615,—

Selvitysosa

Entinen alamomentti 26 01 51 26

Määräraha on tarkoitettu Varesen Eurooppa-koulun talousarvioon.

Viiteasiakirjat-säädökset

Eurooppa-koulujen perussäännön määrittelevä yleissopimus (EYVL L 212, 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 27  Bergen (NL)

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

4 097 910 4 579 641 4 304 020,—

Selvitysosa

Entinen alamomentti 26 01 51 27

Määräraha on tarkoitettu Bergenin Eurooppa-koulun talousarvioon.

Viiteasiakirjat-säädökset

Eurooppa-koulujen perussäännön määrittelevä yleissopimus (EYVL L 212, 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 28  Culham (UK)

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

4 350 182 4 629 474 5 062 003,—

Selvitysosa

Entinen alamomentti 26 01 51 28

Määräraha on tarkoitettu Culhamin Eurooppa-koulun talousarvioon.

Viiteasiakirjat-säädökset

Eurooppa-koulujen perussäännön määrittelevä yleissopimus (EYVL L 212, 17.8.1994, s. 3).

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=08&jj=17&type=L&nnn=212&pppp=0003&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=08&jj=17&type=L&nnn=212&pppp=0003&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=08&jj=17&type=L&nnn=212&pppp=0003&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=08&jj=17&type=L&nnn=212&pppp=0003&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
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26 01 70 31  Unionin rahoitusosuus II-tyypin Eurooppa-kouluille

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

1 149 780 6 848 000 3 925 738,31

Selvitysosa

Entinen alamomentti 26 01 51 31

Määräraha on tarkoitettu kattamaan komission rahoitusosuus II-tyypin Eurooppa-kouluille. Kyseiset koulut ovat Eurooppa-
koulujen johtokunnan akkreditoimia kouluja, jotka ovat tehneet rahoitussopimuksen komission kanssa.

Varainhoitoasetuksen 21  artiklan  3  kohdan a–j alakohdassa tarkoitettujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi 
arvioidaan 2 664 000 euroa.

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission päätös C(2013) 4886, annettu 14 päivänä elokuuta 2013.
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LUKU  26 02  — MULTIMEDIATUOTANTO

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
Maksut

2012/2014
Maksusitou

mukset Maksut Maksusitou
mukset Maksut Maksusitou

mukset Maksut

26 02 MULTIMEDIATUOTANTO

26 02 01 Julkisia tavaranhankintoja, 
rakennusurakoita ja palveluita 
koskevien sopimusten tekome
nettelyt 1.1 10 890 000 10 022 520 14 738 200 12 849 449 13 615 201,67 15 646 527,79 156,11

Luku 26 02 – Yhteensä 10 890 000 10 022 520 14 738 200 12 849 449 13 615 201,67 15 646 527,79 156,11

26 02 01  Julkisia tavaranhankintoja, rakennusurakoita ja palveluita koskevien sopimusten tekomenettelyt

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

10 890 000 10 022 520 14 738 200 12 849 449 13 615 201,67 15 646 527,79

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka koskevat

— unionin ja kolmansien maiden julkisia hankintoja koskevien ilmoitusten keruuta, käsittelyä, julkaisemista ja levittämistä eri 
välineillä sekä niiden sisällyttämistä toimielinten yrityksille ja hankintaviranomaisille tarjoamiin eProcurement-palveluihin. 
Tähän kuuluvat myös toimielinten julkaisemien julkisia hankintoja koskevien ilmoitusten käännöskulut, 

— julkisia hankintoja koskevien ilmoitusten sähköistä keruuta ja levittämistä koskevien uusien tekniikoiden edistämistä ja 
käyttöä, 

— eProcurement-palvelujen kehittämistä ja hyödyntämistä julkisten hankintojen eri vaiheissa.

Varainhoitoasetuksen 21  artiklan  3  kohdassa tarkoitettujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan
40 000 euroa.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus N:o 1, annettu 15 päivänä huhtikuuta 1958, Euroopan talousyhteisössä käytettäviä kieliä koskevien järjeste
lyjen vahvistamisesta (EYVL 17, 6.10.1958, s. 385/58).

Neuvoston päätös, tehty 15  päivänä  syyskuuta 1958, Euroopan yhteisöjen virallisen lehden perustamisesta (EYVL  17, 
6.10.1958, s. 419/58).

Neuvoston asetus (ETY)  N:o  2137/85, annettu 25  päivänä  heinäkuuta 1985, eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä 
(ETEY) (EYVL L 199, 31.7.1985, s. 1).

Neuvoston direktiivi 89/665/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1989, julkisia tavaranhankintoja ja rakennusurakoita koske
viin sopimuksiin liittyvien muutoksenhakumenettelyjen soveltamista koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta (EYVL L 395, 30.12.1989, s. 33).

Neuvoston direktiivi 92/13/ETY, annettu 25 päivänä helmikuuta 1992, vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja teletoiminnan alalla 
toimivien yksiköiden hankintamenettelyjä koskevien yhteisön sääntöjen soveltamiseen liittyvien lakien, asetusten ja hallinnol
listen määräysten yhteensovittamisesta (EYVL L 76, 23.3.1992, s. 14).

Neuvoston ja komission päätös 94/1/EHTY, EY, tehty 13  päivänä  joulukuuta 1993, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvalti
oiden sekä Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan, Islannin tasavallan, Liechtensteinin ruhtinaskunnan, Norjan kuningaskun
nan, Ruotsin kuningaskunnan ja Sveitsin valaliiton välisen Euroopan talousaluetta koskevan sopimuksen tekemisestä (EYVL L 1, 
3.1.1994, s. 1).

Neuvoston päätös 94/800/EY, tehty 22 päivänä  joulukuuta 1994, Uruguayn kierroksen monenvälisissä kauppaneuvotteluissa 
(1986–1994) laadittujen sopimusten tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta yhteisön toimivaltaan kuuluvissa asioissa 
(EYVL  L  336, 23.12.1994, s.  1). Päätös muutettu yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-122/95  10  päivänä  maaliskuuta 1998 
antamalla tuomiolla (Kok. 1998, I-973).

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1958&mm=10&jj=06&type=P&nnn=017&pppp=0385&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1958&mm=10&jj=06&type=P&nnn=017&pppp=0419&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1958&mm=10&jj=06&type=P&nnn=017&pppp=0419&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1985&mm=07&jj=31&type=L&nnn=199&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1989&mm=12&jj=30&type=L&nnn=395&pppp=0033&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1992&mm=03&jj=23&type=L&nnn=076&pppp=0014&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=01&jj=03&type=L&nnn=001&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=01&jj=03&type=L&nnn=001&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=12&jj=23&type=L&nnn=336&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
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Neuvoston asetus (EY)  N:o  2157/2001, annettu 8  päivänä  lokakuuta 2001, eurooppayhtiön (SE) säännöistä (EYVL  L  294, 
10.11.2001, s. 1).

Neuvoston ja, tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen osalta, komission päätös 2002/309/EY, Euratom, tehty 4 päi
vänä huhtikuuta 2002, seitsemän sopimuksen tekemisestä Sveitsin valaliiton kanssa (EYVL L 114, 30.4.2002, s. 1) ja erityisesti 
julkisia hankintoja koskeva sopimus.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2195/2002, annettu 5 päivänä marraskuuta 2002, yhteisestä hankintasa
nastosta (CPV) (EYVL L 340, 16.12.2002, s. 1).

Neuvoston asetus (EY)  N:o  1435/2003, annettu 22  päivänä  heinäkuuta 2003, eurooppaosuuskunnan (SEC) säännöistä 
(EUVL L 207, 18.8.2003, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/17/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, vesi- ja energiahuollon sekä 
liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta (EUVL  L  134, 30.4.2004, 
s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/18/EY, annettu 31  päivänä  maaliskuuta 2004, julkisia rakennusurakoita 
sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta (EUVL L 134, 30.4.2004, 
s. 114).

Komission päätös 2005/15/EY, tehty 7 päivänä tammikuuta 2005, vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla 
toimivien yksiköiden hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2004/17/EY 30  artiklassa säädetyn menettelyn soveltamissäännöistä (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 5769) (EUVL  L  7, 
11.1.2005, s. 7).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1082/2006, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2006, eurooppalaisesta alueel
lisen yhteistyön yhtymästä (EAYY) (EUVL L 210, 31.7.2006, s. 19).

Euroopan keskuspankin päätös 2007/497/EY, tehty 3 päivänä heinäkuuta 2007, hankintoja koskevista säännöistä (EKP/2007/5) 
(EUVL L 184, 14.7.2007, s. 34).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1370/2007, annettu 23 päivänä lokakuuta 2007, rautateiden ja maantei
den julkisista henkilöliikennepalveluista sekä neuvoston asetusten (ETY)  N:o  1191/69 ja  (ETY)  N:o  1107/70 kumoamisesta 
(EUVL L 315, 3.12.2007, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1008/2008, annettu 24 päivänä syyskuuta 2008, lentoliikenteen harjoit
tamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä (EUVL L 293, 31.10.2008, s. 3).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/81/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, hankintaviranomaisten ja han
kintayksiköiden tekemien rakennusurakoita sekä tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteen
sovittamisesta puolustus- ja turvallisuusalalla ja direktiivien 2004/17/EY ja 2004/18/EY muuttamisesta (EUVL L 216, 20.8.2009, 
s. 76).

Komission täytäntöönpanoasetus (EU)  N:o  842/2011, annettu 19  päivänä  elokuuta 2011, vakiolomakkeiden vahvistamisesta 
julkisiin hankintamenettelyihin liittyvien ilmoitusten julkaisemista varten ja asetuksen (EY)  N:o  1564/2005 kumoamisesta 
(EUVL L 222, 27.8.2011, s. 1).

Komission asetus (EU)  N:o  1251/2011, annettu 30  päivänä  marraskuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktii
vien 2004/17/EY, 2004/18/EY ja 2009/81/EY muuttamisesta hankintasopimusten tekomenettelyihin sovellettavien kynnysar
vojen osalta (EUVL L 319, 2.12.2011, s. 43).

Neuvoston direktiivi 2013/16/EU, annettu 13  päivänä  toukokuuta 2013, tiettyjen julkisten hankintojen alan direktiivien 
mukauttamisesta Kroatian tasavallan liittymisen johdosta (EUVL L 158, 10.6.2013, s. 184).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:294:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:294:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:114:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:340:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:207:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:134:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:134:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:134:0114:0114:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:134:0114:0114:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:007:0007:0007:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:007:0007:0007:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0019:0019:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:184:0034:0034:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:315:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:293:0003:0003:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:216:0076:0076:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:216:0076:0076:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:222:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:319:0043:0043:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:158:0184:0184:FI:PDF
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LUKU  26 03  — PALVELUIDEN TOIMITTAMINEN JULKISHALLINNOLLE, YRITYKSILLE JA KANSALAISILLE

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
Maksut

2012/2014
Maksusitou

mukset Maksut Maksusitou
mukset Maksut Maksusitou

mukset Maksut

26 03 PALVELUIDEN TOIMITTA
MINEN JULKISHALLIN
NOLLE, YRITYKSILLE JA 
KANSALAISILLE

26 03 01 Hallintoelinten väliset tie
tojenvaihtoverkot

26 03 01 01 Yhteentoimivuusratkaisut 
eurooppalaisille julkishallin
noille 1.1 23 700 000 13 894 437 25 700 000 20 872 610 26 337 754,81 21 557 679,31 155,15

26 03 01 02 Aikaisempien IDA- ja 
IDABC-ohjelmien loppuun 
saattaminen 1.1 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 499 995,92 —

Momentti 26 03 01 – 
Välisumma 23 700 000 13 894 437 25 700 000 20 872 610 26 337 754,81 22 057 675,23 158,75

26 03 77 Pilottihankkeet ja 
valmistelutoimet

26 03 77 01 Valmistelutoimi – 
Julkishallinnon 
Erasmus-ohjelma 5.2 p.m. 300 000 600 000 600 000 600 000,— 261 510,24 87,17

Momentti 26 03 77 – 
Välisumma p.m. 300 000 600 000 600 000 600 000,— 261 510,24 87,17

Luku 26 03 – Yhteensä 23 700 000 14 194 437 26 300 000 21 472 610 26 937 754,81 22 319 185,47 157,24

26 03 01  Hallintoelinten väliset tietojenvaihtoverkot

26 03 01 01  Yhteentoimivuusratkaisut eurooppalaisille julkishallinnoille

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

23 700 000 13 894 437 25 700 000 20 872 610 26 337 754,81 21 557 679,31

Selvitysosa

Päätöksellä N:o 922/2009/EY perustettiin ohjelma ”Yhteentoimivuusratkaisut eurooppalaisille julkishallinnoille” (ISA), jolla kor
vataan joulukuussa 2009 päättynyt IDABC-ohjelma.

ISA-ohjelman tarkoituksena on helpottaa eurooppalaisten julkishallintojen tehokasta ja tuloksellista sähköistä vuorovaikutusta 
maiden ja hallinnonalojen rajojen yli niin, että mahdollistetaan sähköisten julkisten palvelujen tarjonta.

Jotta tavoite voitaisiin saavuttaa, ISA-ohjelmalla on tuettava tarvittavien järjestelyjen, rahoituksen ja toimintakehyksen luomista 
varmistamalla, että saatavilla on yhteisiä toteutuspuitteita, yhteisiä palveluja ja yleiskäyttöisiä välineitä, sekä lisäämällä tietoi
suutta unionin lainsäädäntöön liittyvistä tieto- ja viestintäteknisistä seikoista.

ISA-ohjelmalla tuetaan osaltaan unionin toimintalinjojen ja lainsäädännön lujittamista ja täytäntöönpanoa.

Ohjelma toteutetaan läheisessä yhteistyössä jäsenvaltioiden ja eri alojen kanssa hyödyntämällä koordinoituja tutkimuksia, hank
keita ja liitännäistoimia.
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Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään alamomentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Unionin ohjelmiin osallistuvien ehdokasmaiden ja tapauksen mukaan myös Länsi-Balkanin mahdollisten ehdokkaiden rahoi
tusosuuksista saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille 6 0 3 1, voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuk
sen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös 2004/387/EY, tehty 21 päivänä huhtikuuta 2004, yleiseurooppalaisten sähköisten 
viranomaispalveluiden yhteentoimivasta toimittamisesta julkishallinnolle, yrityksille ja kansalaisille (HVTYK) (EUVL  L  181, 
18.5.2004, s. 25).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 922/2009/EY, tehty 16 päivänä syyskuuta 2009, yhteentoimivuusratkaisuista 
eurooppalaisille julkishallinnoille (ISA) (EUVL L 260, 3.10.2009, s. 20).

26 03 01 02  Aikaisempien IDA- ja IDABC-ohjelmien loppuun saattaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 499 995,92

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta maksamatta olevat sitoumukset.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään alamomentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös 2004/387/EY, tehty 21 päivänä huhtikuuta 2004, yleiseurooppalaisten sähköisten 
viranomaispalveluiden yhteentoimivasta toimittamisesta julkishallinnolle, yrityksille ja kansalaisille (HVTYK) (EUVL  L  181, 
18.5.2004, s. 25).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:181:0025:0025:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:181:0025:0025:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:260:0020:0020:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:181:0025:0025:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:181:0025:0025:FI:PDF
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26 03 77  Pilottihankkeet ja valmistelutoimet

26 03 77 01  Valmistelutoimi – Julkishallinnon Erasmus-ohjelma

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 300 000 600 000 600 000 600 000,— 261 510,24

Selvitysosa

Entinen momentti 26 03 03

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta valmistelutoimen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF


KOMISSIO
OSASTO 26 — HALLINTO

II/1048 FI Euroopan unionin virallinen lehti 20.2.2014

TOIMINNOT ILMAN BUDJETTIKOHTAA

— JULKAISUTOIMISTON HALLINNOLLINEN TUKI 

— JULKISET VERKKOSIVUSTOT 

— LUETTELOINTI JA ARKISTOINTI 

— FYYSINEN JAKELU JA MYYNNINEDISTÄMINEN 

— HALLINNOLLINEN TUKI LUXEMBURGIN INFRASTRUKTUURI- JA LOGISTIIKKATOIMISTOLLE 

— KIINTEISTÖJEN JA MENOJEN HALLINNOINTI (LUXEMBURG) 

— SOSIAALIASIOIDEN HALLINNOINTI (TOIMIELINTEN VÄLINEN, LUXEMBURG) 

— HANKINNAT, VUOKRAUS JA MUUT KIINTEISTÖIHIN LIITTYVÄT MENOT 

— LAITTEISTO, KALUSTO, TARVIKKEET JA PALVELUT 

— BRYSSELISSÄ SIJAITSEVAN INFRASTRUKTUURI- JA LOGISTIIKKATOIMISTON HALLINNOLLINEN TUKI JA HALLINTO 

— HALLINNOLLINEN TUKI JA HALLINTO HENKILÖSTÖHALLINNON JA TURVALLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTOLLE 

— TOIMINTASTRATEGIA JA KOORDINOINTI HENKILÖSTÖHALLINNON JA TURVALLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTOLLE 

— TOIMINTASTRATEGIA JA KOORDINOINTI TIETOTEKNIIKAN PÄÄOSASTOSSA 

— YHTEISEEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN INFRASTRUKTUURIIN LIITTYVÄT RATKAISUT 

— TIETOJÄRJESTELMIEN HALLINTA – TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN KONSULTOINTI, TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMINEN JA TUKI 

— HALLINNOLLINEN TUKI TIETOTEKNIIKAN PÄÄOSASTOLLE 

— TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN INFRASTRUKTUURIPALVELUT 

— EUROOPAN UNIONIN HENKILÖSTÖKOULUTUSKESKUS 

— HALLINNOLLINEN TUKI EUROOPAN HENKILÖSTÖVALINTATOIMISTOLLE 

— HALLINNOLLINEN TUKI HENKILÖKOHTAISTEN ETUUKSIEN HALLINTO- JA MAKSUTOIMISTOLLE
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Yhteenveto määrärahoista (2014 ja 2013) sekä toteutuksesta (2012)

Osasto
Luku Nimike

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitou-
mukset Maksut Maksusitou-

mukset Maksut Maksusitou-
mukset Maksut

27 01 TALOUSARVION TOIMINTALOH
KON HALLINTOMENOT 67 186 613 67 186 613 67 450 570 67 450 570 60 330 542,56 60 330 542,56

27 02 TALOUSARVION TOTEUTTAMI
NEN, VALVONTA JA VASTUUVA
PAUS 28 600 000 28 600 000 75 000 000 75 000 000 0,— 0,—

Osasto 27 – Yhteensä 95 786 613 95 786 613 142 450 570 142 450 570 60 330 542,56 60 330 542,56
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LUKU  27 01  — TALOUSARVION TOIMINTALOHKON HALLINTOMENOT

Momenttien 1, 2, 3 ja 5 yksityiskohtaiset tiedot esitetään luvussa XX 01

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
2012/2014

27 01 TALOUSARVION TOIMINTA
LOHKON HALLINTOMENOT

27 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaisiin 
toimihenkilöihin liittyvät menot 
talousarvion toimintalohkon 
toimintalohkossa 5.2 40 668 649 41 572 649 41 810 953,15 102,81

27 01 02 Ulkopuolinen henkilöstö ja muut 
hallintomenot talousarvion toi
mintalohkossa

27 01 02 01 Ulkopuolinen henkilöstö budjetti
pääosastossa 5.2 4 308 961 4 334 110 5 500 252,20 127,65

27 01 02 09 Ulkopuolinen henkilöstö – Muu 
kuin hajautettu hallinto 5.2 4 879 130 4 386 126 0,— 0,—

27 01 02 11 Budjettipääosaston muut hallinto
menot 5.2 7 023 008 7 906 099 9 164 183,41 130,49

27 01 02 19 Muut hallintomenot – Muu kuin 
hajautettu hallinto 5.2 7 044 430 5 950 713 0,— 0,—

Momentti 27 01 02 – Välisumma 23 255 529 22 577 048 14 664 435,61 63,06

27 01 03 Tieto- ja 
viestintätekniikkalaitteiden ja 
-palvelujen menot talousarvion 
toimintalohkossa 5.2 2 632 435 2 630 873 3 067 258,44 116,52

27 01 07 Talousarvion toimintalohkoon 
kuuluvien toimenpiteiden 
tukimenot 5.2 150 000 150 000 194 805,— 129,87

27 01 11 Poikkeuksellisiin kriiseihin 
liittyvät menot 5.2 p.m. p.m. 0,— —

27 01 12 Kirjanpito

27 01 12 01 Rahoituskulut 5.2 350 000 390 000 419 767,— 119,93

27 01 12 02 Kassanhallintamenojen 
rahoittaminen 5.2 p.m. p.m. 38 288,46 —

27 01 12 03 Unionin yleisestä talousarviosta 
peräisin olevien varojen saajien ja 
komission velallisten 
vakavaraisuutta koskevien 
taloudellisten tietojen hankinta 5.2 130 000 130 000 135 034,90 103,87

Momentti 27 01 12 – Välisumma 480 000 520 000 593 090,36 123,56

Luku 27 01 – Yhteensä 67 186 613 67 450 570 60 330 542,56 89,80
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27 01 01  Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot talousarvion toimintalohkon toimintalohkossa

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

40 668 649 41 572 649 41 810 953,15

27 01 02  Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot talousarvion toimintalohkossa

27 01 02 01  Ulkopuolinen henkilöstö budjettipääosastossa

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

4 308 961 4 334 110 5 500 252,20

27 01 02 09  Ulkopuolinen henkilöstö – Muu kuin hajautettu hallinto

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

4 879 130 4 386 126 0,—

Selvitysosa

Määrärahaa ei osoiteta mihinkään tiettyyn toimintalohkoon varainhoitovuoden alussa, vaan sillä voidaan kattaa kaikkien komis
sion yksiköiden määrärahatarpeita. Määräraha siirretään varainhoitoasetuksen mukaisesti varainhoitovuoden kuluessa niiden toi
mintalohkojen budjettikohtiin, joista se on määrä käyttää.

27 01 02 11  Budjettipääosaston muut hallintomenot

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

7 023 008 7 906 099 9 164 183,41

27 01 02 19  Muut hallintomenot – Muu kuin hajautettu hallinto

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

7 044 430 5 950 713 0,—

Selvitysosa

Määrärahaa ei osoiteta mihinkään tiettyyn toimintalohkoon varainhoitovuoden alussa, vaan sillä on tarkoitus kattaa kaikkien 
komission yksiköiden määrärahatarpeet. Määrärahaa ei käytetä tältä alamomentilta, vaan se siirretään varainhoitoasetuksen 
mukaisesti varainhoitovuoden kuluessa niiden toimintalohkojen budjettikohtiin, joista se on määrä käyttää.
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27 01 03  Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot talousarvion toimintalohkossa

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

2 632 435 2 630 873 3 067 258,44

27 01 07  Talousarvion toimintalohkoon kuuluvien toimenpiteiden tukimenot

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

150 000 150 000 194 805,—

Selvitysosa

Entinen momentti 27 01 04

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka aiheutuvat unionin rahoitussuunnittelua ja yleistä talousarviota koskevien tie
tojen julkaisemisesta missä tahansa muodossa ja millä tahansa tavalla. Määräraha kattaa erityisesti seuraavat: julkaisujen valmis
telu ja suunnittelu, tietopalvelujen käyttö, suunnittelu ja grafiikka, asiakirjojen monistaminen, tietojen hankkiminen ja 
hallinnointi, julkaisujen editointi, kääntäminen, tarkastus (mukaan lukien tekstien yhdenmukaisuuden tarkastus), painatus, esit
täminen internetissä, jakelu, varastointi ja levittäminen.

27 01 11  Poikkeuksellisiin kriiseihin liittyvät menot

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan varsinaisen kriisin aikana aiheutuvat menot tilanteissa, joissa kriisi on johtanut yhden tai 
useamman jatkuvuussuunnitelman aktivointiin ja joissa menot ovat luonteeltaan ja/tai määrältään sellaisia, että niitä on mah
dotonta kattaa muista komission hallintomäärärahojen budjettikohdista.

Budjettivallan käyttäjälle ilmoitetaan aiheutuneista menoista viimeistään kolmen viikon kuluttua kriisin päättymisestä.

Toiminnot ilman budjettikohtaa:

— moitteettoman varainhoidon edistäminen, 

— hallinnollinen tuki ja budjettipääosaston hallinto, 

— monivuotinen rahoituskehys ja talousarviomenettely, 

— toimintastrategia ja koordinointi budjettipääosastolle.
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27 01 12  Kirjanpito

27 01 12 01  Rahoituskulut

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

350 000 390 000 419 767,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut (provisiot, vaihtopalkkiot ja sekalaiset kulut) sekä kulut, jotka aiheutuvat pank
kien väliseen tiedonsiirtoverkkoon (SWIFT) liittymisestä.

27 01 12 02  Kassanhallintamenojen rahoittaminen

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

p.m. p.m. 38 288,46

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan oikaisut, jotka koskevat

— ennakkomaksutilejä, kun tulojen ja menojen hyväksyjä on toteuttanut kaikki tilanteen edellyttämät aiheelliset toimenpiteet 
eikä oikaisukuluja voida kirjata erilliseen budjettikohtaan, 

— tilanteita, joissa saaminen peruutetaan kokonaan tai osittain, kun määrä on jo kirjattu tuloksi (erityisesti kun se on kuitattu 
velkaa vastaan), 

— tapauksia, joissa arvonlisäveroa ei palauteta eikä määrää voida enää kirjata kohtaan, josta varsinainen hankintameno on 
katettu, 

— edellä mainittuihin tapauksiin mahdollisesti liittyviä korkoja, kun niitä ei voida kirjata erilliseen budjettikohtaan.

Määräraha on lisäksi tarkoitettu kattamaan tappiot, jotka johtuvat sellaisten pankkien konkurssista tai toiminnan lakkauttami
sesta, joissa komissiolla on tili ennakoiden hoitamista varten.

27 01 12 03  Unionin yleisestä talousarviosta peräisin olevien varojen saajien ja komission velallisten vakavaraisuutta koskevien taloudellis
ten tietojen hankinta

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

130 000 130 000 135 034,90

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisten sähköisten tietopalvelujen ja -kantojen liittymä- ja käyttömenot. Kyseisistä 
tietopalveluista ja -kannoista saadaan taloudellista tietoa unionin yleisestä talousarviosta peräisin olevien varojen saajien ja 
komission velallisten vakavaraisuudesta ja voidaan näin suojella komission taloudellisia etuja erilaisten rahoitus- ja kirjanpito
menettelyjen yhteydessä.

Määräraha on lisäksi tarkoitettu kattamaan sellaisten tietojen hankinnasta aiheutuvat menot, jotka koskevat unionin yleisestä 
talousarviosta peräisin olevien varojen saajien ja komission velallisten organisaatiorakennetta, omistussuhteita ja hallintoa.
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LUKU  27 02  — TALOUSARVION TOTEUTTAMINEN, VALVONTA JA VASTUUVAPAUS

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
Maksut

2012/2014
Maksusitou

mukset Maksut Maksusitou
mukset Maksut Maksusitou

mukset Maksut

27 02 TALOUSARVION TOTEUTTAMI
NEN, VALVONTA JA VASTUU
VAPAUS

27 02 01 Edeltävältä varainhoitovuodelta 
siirretty alijäämä 1.1 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— —

27 02 02 Tilapäiset ja kertaluonteiset kor
vaukset uusille jäsenvaltioille 6 28 600 000 28 600 000 75 000 000 75 000 000 0,— 0,— 0,—

Luku 27 02 – Yhteensä 28 600 000 28 600 000 75 000 000 75 000 000 0,— 0,— 0,—

27 02 01  Edeltävältä varainhoitovuodelta siirretty alijäämä

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

Selvitysosa

Varainhoitoasetuksen 18 artiklan mukaisesti kunkin varainhoitovuoden ylijäämä otetaan seuraavan varainhoitovuoden talous
arvioon tulona ja alijäämä maksumäärärahana.

Arviot näistä tuloista tai maksumäärärahoista otetaan talousarvioon talousarviomenettelyn kuluessa varainhoitoasetuksen 
39 artiklan mukaisella oikaisukirjelmällä. Nämä arviot laaditaan asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 mukaisesti.

Kunkin varainhoitovuoden tilinpäätöksen jälkeen poikkeamat arvioista otetaan seuraavan varainhoitovuoden talousarvioon 
lisätalousarviossa.

Ylijäämä otetaan tulotaulukon momentille 3 0 0.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1150/2000, annettu 22 päivänä toukokuuta 2000, yhteisöjen omista varoista tehdyn pää
töksen 94/728/EY, Euratom soveltamisesta (EYVL L 130, 31.5.2000, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

27 02 02  Tilapäiset ja kertaluonteiset korvaukset uusille jäsenvaltioille

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

28 600 000 75 000 000 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan korvaukset uusille jäsenvaltioille liittymisasiakirjan voimaantulosta alkaen, jos liittymis
asiakirjassa näin määrätään.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:130:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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Oikeusperusta

Kroatian tasavallan liittymisehdoista sekä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen mukautuksista tehty asiakirja (EUVL L 112, 24.4.2012, s. 21) 
ja erityisesti sen 32 artikla.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:112:0021:0021:FI:PDF
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TOIMINNOT ILMAN BUDJETTIKOHTAA

— MOITTEETTOMAN VARAINHOIDON EDISTÄMINEN 

— HALLINNOLLINEN TUKI JA BUDJETTIPÄÄOSASTON HALLINTO 

— RAHOITUSKEHYS JA TALOUSARVIOMENETTELY 

— TOIMINTASTRATEGIA JA KOORDINOINTI BUDJETTIPÄÄOSASTOLLE
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VARAINHOIDON VALVONTA
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Yhteenveto määrärahoista (2014 ja 2013) sekä toteutuksesta (2012)

Osasto
Luku Nimike Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

28 01 VARAINHOIDON VALVONNAN 
TOIMINTALOHKON HALLINTO
MENOT 11 633 979 11 879 141 11 792 392,67

Osasto 28 – Yhteensä 11 633 979 11 879 141 11 792 392,67
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LUKU  28 01  — VARAINHOIDON VALVONNAN TOIMINTALOHKON HALLINTOMENOT

Momenttien 1, 2, 3 ja 5 yksityiskohtaiset tiedot esitetään luvussa XX 01

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
2012/2014

28 01 VARAINHOIDON VALVONNAN 
TOIMINTALOHKON HALLINTO
MENOT

28 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaisiin 
toimihenkilöihin liittyvät menot 
varainhoidon valvonnan toimin
talohkossa 5.2 9 892 374 9 989 544 9 992 926,87 101,02

28 01 02 Ulkopuolinen henkilöstö ja muut 
hallintomenot varainhoidon val
vonnan toimintalohkossa

28 01 02 01 Ulkopuolinen henkilöstö 5.2 627 472 717 417 645 513,73 102,88

28 01 02 11 Muut hallintomenot 5.2 473 811 540 004 421 467,26 88,95

Momentti 28 01 02 – Välisumma 1 101 283 1 257 421 1 066 980,99 96,89

28 01 03 Tieto- ja 
viestintätekniikkalaitteiden ja 
-palvelujen menot varainhoidon 
valvonnan toimintalohkossa 5.2 640 322 632 176 732 484,81 114,39

Luku 28 01 – Yhteensä 11 633 979 11 879 141 11 792 392,67 101,36

28 01 01  Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot varainhoidon valvonnan toimintalohkossa

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

9 892 374 9 989 544 9 992 926,87

28 01 02  Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot varainhoidon valvonnan toimintalohkossa

28 01 02 01  Ulkopuolinen henkilöstö

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

627 472 717 417 645 513,73

28 01 02 11  Muut hallintomenot

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

473 811 540 004 421 467,26
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28 01 03  Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot varainhoidon valvonnan toimintalohkossa

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

640 322 632 176 732 484,81
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TOIMINNOT ILMAN BUDJETTIKOHTAA

— HALLINNOLLINEN TUKI SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMIALALLE 

— SISÄINEN TARKASTUS KOMISSIOSSA 

— TOIMINTASTRATEGIA JA KOORDINOINTI SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMIALALLE 

— SISÄINEN TARKASTUS UNIONIN VIRASTOISSA JA MUISSA LAITOKSISSA 

— KOORDINOINTI SISÄISEN TARKASTUKSEN SEURANTAKOMITEAN KANSSA
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OSASTO 29

TILASTOTIEDOT
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Yhteenveto määrärahoista (2014 ja 2013) sekä toteutuksesta (2012)

Osasto
Luku Nimike

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitou-
mukset Maksut Maksusitou-

mukset Maksut Maksusitou-
mukset Maksut

29 01 TILASTOTIETOJEN TOIMINTA
LOHKON HALLINTOMENOT 78 503 632 78 503 632 77 071 571 77 071 571 81 660 652,93 81 660 652,93

Varaukset (40 01 40) 2 900 000 2 900 000

78 503 632 78 503 632 79 971 571 79 971 571 81 660 652,93 81 660 652,93

29 02 EUROOPAN TILASTO-OHJELMA 53 391 000 73 569 226 5 000 000 37 689 043 53 024 992,32 46 573 978,07

Varaukset (40 02 41) 49 000 000 4 843 254

53 391 000 73 569 226 54 000 000 42 532 297 53 024 992,32 46 573 978,07

Osasto 29 – Yhteensä 131 894 632 152 072 858 82 071 571 114 760 614 134 685 645,25 128 234 631,—

Varaukset (40 01 40, 40 02 41) 51 900 000 7 743 254

131 894 632 152 072 858 133 971 571 122 503 868 134 685 645,25 128 234 631,—
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LUKU  29 01  — TILASTOTIETOJEN TOIMINTALOHKON HALLINTOMENOT

Momenttien 1, 2, 3 ja 5 yksityiskohtaiset tiedot esitetään luvussa XX 01

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
2012/2014

29 01 TILASTOTIETOJEN TOIMINTA
LOHKON HALLINTOMENOT

29 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaisiin 
toimihenkilöihin liittyvät menot 
tilastotietojen toimintalohkossa 5.2 62 951 473 63 569 828 64 019 193,51 101,70

29 01 02 Ulkopuolinen henkilöstö ja muut 
hallintomenot tilastotietojen toi
mintalohkossa

29 01 02 01 Ulkopuolinen henkilöstö 5.2 5 090 461 5 240 348 5 567 042,69 109,36

29 01 02 11 Muut hallintomenot 5.2 3 486 921 3 958 458 4 309 677,30 123,60

Momentti 29 01 02 – Välisumma 8 577 382 9 198 806 9 876 719,99 115,15

29 01 03 Tieto- ja 
viestintätekniikkalaitteiden ja 
-palvelujen menot tilastotietojen 
toimintalohkossa 5.2 4 074 777 4 022 937 4 696 610,80 115,26

29 01 04 Tilastotietojen toimintalohkoon 
kuuluvien toimenpiteiden ja 
ohjelmien tukimenot

29 01 04 01 Euroopan tilasto-ohjelman 
tukimenot 1.1 2 900 000 280 000 3 068 128,63 105,80

Varaukset (40 01 40) 2 900 000

2 900 000 3 180 000 3 068 128,63

Momentti 29 01 04 – Välisumma 2 900 000 280 000 3 068 128,63 105,80

Varaukset (40 01 40) 2 900 000

2 900 000 3 180 000 3 068 128,63

Luku 29 01 – Yhteensä 78 503 632 77 071 571 81 660 652,93 104,02

Varaukset (40 01 40) 2 900 000

78 503 632 79 971 571 81 660 652,93

29 01 01  Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot tilastotietojen toimintalohkossa

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

62 951 473 63 569 828 64 019 193,51
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29 01 02  Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot tilastotietojen toimintalohkossa

29 01 02 01  Ulkopuolinen henkilöstö

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

5 090 461 5 240 348 5 567 042,69

29 01 02 11  Muut hallintomenot

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

3 486 921 3 958 458 4 309 677,30

29 01 03  Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot tilastotietojen toimintalohkossa

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

4 074 777 4 022 937 4 696 610,80

29 01 04  Tilastotietojen toimintalohkoon kuuluvien toimenpiteiden ja ohjelmien tukimenot

29 01 04 01  Euroopan tilasto-ohjelman tukimenot

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

29 01 04 01 2 900 000 280 000 3 068 128,63

Varaukset (40 01 40) 2 900 000

Yhteensä 2 900 000 3 180 000 3 068 128,63

Selvitysosa

Entiset alamomentit 29 01 04 01, 29 01 04 04 ja 29 01 04 05

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

— menot teknisestä ja hallinnollisesta avusta, joka liittyy ohjelman tai hankkeiden määrittelyyn, valmisteluun, hallintoon, seu
rantaan, tarkastukseen ja valvontaan, 

— menot päätoimipaikassa työskentelevästä ulkopuolisesta henkilöstöstä (sopimussuhteiset toimihenkilöt, kansalliset asian
tuntijat tai vuokrahenkilöstö) enintään 2 285 000 euroon asti. Tämä määrä perustuu henkilötyövuotta kohti laskettuihin 
yksikkökustannuksiin, joista 97  prosenttia koostuu kyseisen henkilöstön palkoista ja  3  prosenttia kyseisen henkilöstön 
koulutus-, kokous-, työmatka-, tietotekniikka- ja televiestintäkustannuksista, 

— selvityksistä, asiantuntijakokouksista ja työmatkoista aiheutuvat menot sekä tiedotus- ja julkaisumenot, jotka liittyvät suo
raan tämän alamomentin kattaman ohjelman tai sen kattamien toimien tavoitteen saavuttamiseen, sekä mahdolliset muut 
menot teknisestä ja hallinnollisesta avusta, johon ei liity julkishallinnon tehtäviä ja jonka komissio on ulkoistanut erillisin 
palvelusopimuksin.



KOMISSIO
OSASTO 29 — TILASTOTIEDOT

LUKU 29 01 — TILASTOTIETOJEN TOIMINTALOHKON HALLINTOMENOT (jatkoa)

29 01 04 (jatkoa)

29 01 04 01 (jatkoa)
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Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän alamomentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Unionin ohjelmiin osallistuvan Sveitsin valaliiton rahoitusosuudesta saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomen
tille 6 0 3 3, voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti.

Oikeusperusta

Katso luku 29 02.
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LUKU  29 02  — EUROOPAN TILASTO-OHJELMA

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
Maksut

2012/2014
Maksusitou

mukset Maksut Maksusitou
mukset Maksut Maksusitou

mukset Maksut

29 02 EUROOPAN TILASTO-
OHJELMA

29 02 01 Laadukkaiden tilastotietojen 
tuottaminen, Euroopan tilas
tojen uusien tuotantotapojen 
täytäntöönpaneminen ja 
kumppanuuden vahvistami
nen Euroopan tilastojärjestel
mässä 1.1 53 391 000 30 701 655 p.m. p.m. —

Varaukset (40 02 41) 49 000 000 4 843 254

53 391 000 30 701 655 49 000 000 4 843 254

29 02 51 Tilasto-ohjelmien loppuun 
saattaminen (ennen vuotta 
2013) 1.1 p.m. 37 604 613 p.m. 32 203 317 46 597 834,03 43 808 705,50 116,50

29 02 52 Euroopan yritys- ja kauppati
lastojen uudenaikaistamisoh
jelman (MEETS) loppuun 
saattaminen 1.1 p.m. 5 262 958 5 000 000 5 485 726 6 427 158,29 2 765 272,57 52,54

Luku 29 02 – Yhteensä 53 391 000 73 569 226 5 000 000 37 689 043 53 024 992,32 46 573 978,07 63,31

Varaukset (40 02 41) 49 000 000 4 843 254

53 391 000 73 569 226 54 000 000 42 532 297 53 024 992,32 46 573 978,07

29 02 01  Laadukkaiden tilastotietojen tuottaminen, Euroopan tilastojen uusien tuotantotapojen täytäntöönpaneminen ja kumppa
nuuden vahvistaminen Euroopan tilastojärjestelmässä

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

29 02 01 53 391 000 30 701 655 p.m. p.m.

Varaukset (40 02 41) 49 000 000 4 843 254

Yhteensä 53 391 000 30 701 655 49 000 000 4 843 254

Selvitysosa

Entinen momentti 29 02 05

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat menot:

— tilastollisten tietojen kerääminen, tutkimukset sekä indikaattorien ja esikuva-analyysien kehittäminen, 

— laatututkimukset ja toimet tilastojen laadun parantamiseksi, 

— tilastollisen tiedon käsittely, jakelu, edistäminen ja mainostaminen, 

— tilastoinfrastruktuurin ja tilastotietojärjestelmien kehittäminen ja ylläpito, 

— tilastojen tuotantoprosessin muokkaamista tukevan tietotekniikkainfrastruktuurin kehittäminen ja ylläpito, 

— riskinarviointiin perustuva valvontatyö tilastotietojen tuottamiseen osallistuvien yksiköiden toimipaikoissa jäsenvaltioissa 
erityisesti unionin talouden hallinnan tukemiseksi,
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— yhteistyöverkostojen sekä sellaisten järjestöjen tukeminen, joiden päätavoitteet ja toimet liittyvät Euroopan tilastoja kos
kevien käytännesääntöjen täytäntöönpanon edistämiseen ja tukemiseen sekä Euroopan tilastojen uusien tuotantotapojen 
täytäntöönpanemiseen, 

— ulkopuolinen asiantuntemus, 

— tilastoalan kurssien järjestäminen tilastotieteilijöille, 

— asiakirja-aineiston hankintakulut, 

— tuki kansainvälisille tilastojärjestöille ja niiden jäsenyys.

Se on lisäksi tarkoitettu varmistamaan tarvittavien tietojen kerääminen, jotta voidaan laatia vuosittainen yhteenveto unionin 
taloudellisesta ja sosiaalisesta tilanteesta taloudellisten tietojen sekä rakenteellisten indikaattorien ja esikuva-analyysien 
perusteella.

Määräraha kattaa myös kansallisten tilastotieteilijöiden koulutukseen sekä kolmansien maiden kanssa toteutettavaan tilastoalan 
yhteistyöpolitiikkaan sidotut kulut, virkamiesvaihtoon liittyvät menot, tiedotuskokousten kulut sekä virkamiesten ja muun hen
kilöstön palkkojen mukauttamisen yhteydessä suoritettujen palvelujen korvaamisesta aiheutuvat menot.

Momentille otetaan myös menot komission yksiköiden ulkopuolisilta tietopankeilta ostamista tiedoista sekä näihin tietokan
toihin pääsystä.

Lisäksi määrärahoja olisi käytettävä uusien, modulaaristen menetelmien kehittämiseen.

Määräraha kattaa lisäksi komission tai unionin muiden toimielimien pyytämien, unionin menojen arviointiin, seurantaan tai las
kentaan tarvittavien tilastotietojen hankinnan. Varainhoitopolitiikan ja talousarviopolitiikan toteuttamista on näin mahdollista 
parantaa (talousarvion laatiminen ja monivuotisen rahoituskehyksen säännöllinen tarkistaminen) sekä kerätä keskipitkällä ja pit
källä aikavälillä tietoa unionin rahoituksesta.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän momentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Unionin ohjelmiin osallistuvan Sveitsin valaliiton rahoitusosuudesta saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomen
tille 6 0 3 3, voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  99/2013, annettu 15  päivänä  tammikuuta 2013, Euroopan tilasto-
ohjelmasta 2013–2017 (EUVL L 39, 9.2.2013, s. 12).

29 02 51  Tilasto-ohjelmien loppuun saattaminen (ennen vuotta 2013)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 37 604 613 p.m. 32 203 317 46 597 834,03 43 808 705,50

Selvitysosa

Entiset momentit 29 02 01, 29 02 02 ja 29 02 03

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta maksamatta olevat sitoumukset.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:039:0012:0012:FI:PDF


KOMISSIO
OSASTO 29 — TILASTOTIEDOT

LUKU 29 02 — EUROOPAN TILASTO-OHJELMA (jatkoa)

29 02 51 (jatkoa)

20.2.2014 FI Euroopan unionin virallinen lehti II/1073

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän momentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Unionin ohjelmiin osallistuvan Sveitsin valaliiton rahoitusosuudesta saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomen
tille 6 0 3 3, voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 322/97, annettu 17 päivänä helmikuuta 1997, yhteisön tilastoista (EYVL L 52, 22.2.1997, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 507/2001/EY, tehty 12 päivänä maaliskuuta 2001, yhteisön sisäistä ja sen ulko
puolelle suuntautuvaa tavarakauppaa koskevien tilastotietojen keräämistä, tuottamista ja levittämistä koskevaan Euroopan laa
juiseen verkkoon (Edicom) liittyvien toimien kokonaisuudesta (EYVL L 76, 16.3.2001, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 2367/2002/EY, tehty 16 päivänä joulukuuta 2002, yhteisön tilasto-ohjelmasta 
vuosiksi 2003–2007 (EYVL L 358, 31.12.2002, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1578/2007/EY, tehty 11 päivänä joulukuuta 2007, yhteisön tilasto-ohjelmasta 
vuosiksi 2008–2012 (EUVL L 344, 28.12.2007, s. 15).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY)  N:o  223/2009, annettu 11  päivänä  maaliskuuta 2009, Euroopan tilastoista 
(EUVL L 87, 31.3.2009, s. 164).

29 02 52  Euroopan yritys- ja kauppatilastojen uudenaikaistamisohjelman (MEETS) loppuun saattaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 5 262 958 5 000 000 5 485 726 6 427 158,29 2 765 272,57

Selvitysosa

Entinen momentti 29 02 04

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta maksamatta olevat sitoumukset.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän momentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1297/2008/EY, tehty 16 päivänä joulukuuta 2008, Euroopan yritys- ja kaup
patilastojen uudenaikaistamisohjelmasta (MEETS) (EUVL L 340, 19.12.2008, s. 76).

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1997&mm=02&jj=22&type=L&nnn=052&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:076:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:358:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:344:0015:0015:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:087:0164:0164:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:340:0076:0076:FI:PDF
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Yhteenveto määrärahoista (2014 ja 2013) sekä toteutuksesta (2012)

Osasto
Luku Nimike Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

30 01 ELÄKKEIDEN JA NIIHIN LIITTYVIEN 
MENOJEN TOIMINTALOHKON 
HALLINTOMENOT 1 449 531 000 1 399 471 000 1 317 845 088,88

Osasto 30 – Yhteensä 1 449 531 000 1 399 471 000 1 317 845 088,88
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LUKU  30 01  — ELÄKKEIDEN JA NIIHIN LIITTYVIEN MENOJEN TOIMINTALOHKON HALLINTOMENOT

Momenttien 1, 2, 3 ja 5 yksityiskohtaiset tiedot esitetään luvussa XX 01

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
2012/2014

30 01 ELÄKKEIDEN JA NIIHIN LIITTY
VIEN MENOJEN TOIMINTALOH
KON HALLINTOMENOT

30 01 13 Toimielimen entisten jäsenten ja 
heidän oikeudenomistajiensa tai 
heidän huollettavanaan olevien 
perheenjäsentensä eläkkeet ja kor
vaukset

30 01 13 01 Siirtymäkorvaukset 5.2 p.m. 287 000 1 824 061,14 —

30 01 13 02 Toimielimen entisten jäsenten ja 
heidän oikeudenomistajiensa tai hei
dän huollettavanaan olevien per
heenjäsentensä eläkkeet 5.2 4 973 000 4 942 000 4 473 026,77 89,95

30 01 13 03 Eläkkeisiin ja erilaisiin korvauksiin 
sovellettavat kertoimet ja mukautuk
set 5.2 219 000 297 000 208 709,13 95,30

Momentti 30 01 13 – Välisumma 5 192 000 5 526 000 6 505 797,04 125,30

30 01 14 Tehtävistä vapauttamiseen, 
eläkkeelle siirtämiseen ja 
irtisanomiseen liittyvät korvaukset

30 01 14 01 Tehtävistä vapauttamiseen, 
eläkkeelle siirtämiseen ja 
irtisanomiseen liittyvät korvaukset 5.2 2 496 000 3 913 000 4 075 912,50 163,30

30 01 14 02 Sairausvakuutus 5.2 85 000 133 000 97 612,79 114,84

30 01 14 03 Korvauksiin sovellettavat kertoimet 
ja mukautukset 5.2 47 000 97 000 66 780,86 142,09

Momentti 30 01 14 – Välisumma 2 628 000 4 143 000 4 240 306,15 161,35

30 01 15 Eläkkeet ja korvaukset

30 01 15 01 Eläkkeet, työkyvyttömyyskorvaukset 
ja erorahat 5.1 1 365 663 000 1 304 588 000 1 238 744 485,83 90,71

30 01 15 02 Sairausvakuutus 5.1 45 409 000 43 283 000 40 140 845,67 88,40

30 01 15 03 Eläkkeisiin ja korvauksiin 
sovellettavat kertoimet ja 
mukautukset 5.1 30 256 000 41 931 000 28 213 654,19 93,25

Momentti 30 01 15 – Välisumma 1 441 328 000 1 389 802 000 1 307 098 985,69 90,69

30 01 16 Eläkkeet – Muut toimielimet

30 01 16 01 Euroopan parlamentin entisten 
jäsenten vanhuuseläkkeet 5.1 217 000 —
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Momentti
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30 01 16 02 Euroopan parlamentin entisten 
jäsenten työkyvyttömyyseläkkeet 5.1 36 000 —

30 01 16 03 Euroopan parlamentin entisten 
jäsenten leskien ja/tai orpojen eläk
keet 5.1 130 000 —

Momentti 30 01 16 – Välisumma 383 000 —

Luku 30 01 – Yhteensä 1 449 531 000 1 399 471 000 1 317 845 088,88 90,92

30 01 13  Toimielimen entisten jäsenten ja heidän oikeudenomistajiensa tai heidän huollettavanaan olevien perheenjäsentensä 
eläkkeet ja korvaukset

30 01 13 01  Siirtymäkorvaukset

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

p.m. 287 000 1 824 061,14

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

— siirtymäkorvaukset ja 

— perhelisät,

jotka maksetaan komission jäsenille tehtävien päättymisen jälkeen.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus N:o  422/67/ETY, N:o  5/67/Euratom, annettu 25  päivänä  heinäkuuta 1967, komission puheenjohtajan ja 
jäsenten, unionin tuomioistuimen presidentin, tuomarien, julkisasiamiesten ja kirjaajan, unionin yleisen tuomioistuimen presi
dentin, jäsenten ja kirjaajan sekä Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan palkkajärjeste
lystä (EYVL 187, 8.8.1967, s. 1).

30 01 13 02  Toimielimen entisten jäsenten ja heidän oikeudenomistajiensa tai heidän huollettavanaan olevien perheenjäsentensä eläkkeet

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

4 973 000 4 942 000 4 473 026,77

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

— komission entisten jäsenten vanhuuseläkkeet, 

— komission entisten jäsenten työkyvyttömyyseläkkeet, 

— komission entisten jäsenten leskien ja/tai orpojen eläkkeet.

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1967&mm=08&jj=08&type=P&nnn=187&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
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Oikeusperusta

Neuvoston asetus N:o  422/67/ETY, N:o  5/67/Euratom, annettu 25  päivänä  heinäkuuta 1967, komission puheenjohtajan ja 
jäsenten, unionin tuomioistuimen presidentin, tuomarien, julkisasiamiesten ja kirjaajan, unionin yleisen tuomioistuimen presi
dentin, jäsenten ja kirjaajan sekä Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan palkkajärjeste
lystä (EYVL 187, 8.8.1967, s. 1).

30 01 13 03  Eläkkeisiin ja erilaisiin korvauksiin sovellettavat kertoimet ja mukautukset

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

219 000 297 000 208 709,13

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan niiden korjauskertoimien vaikutus, joita sovelletaan komission entisille jäsenille ja muille 
oikeudenomistajille maksettaviin siirtymäkorvauksiin sekä vanhuus-, työkyvyttömyys- ja leskeneläkkeisiin.

Osa määrärahasta on tarkoitettu kattamaan sellaisten eläkkeisiin mahdollisesti tehtävien mukautusten vaikutukset, joista neu
vosto päättää varainhoitovuoden kuluessa. Kyseessä on varaus, jota ei voida käyttää ennen kuin määräraha on varainhoitoase
tuksen säännösten mukaisesti siirretty tämän luvun toisille alamomenteille.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus N:o  422/67/ETY, N:o  5/67/Euratom, annettu 25  päivänä  heinäkuuta 1967, komission puheenjohtajan ja 
jäsenten, unionin tuomioistuimen presidentin, tuomarien, julkisasiamiesten ja kirjaajan, unionin yleisen tuomioistuimen presi
dentin, jäsenten ja kirjaajan sekä Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan palkkajärjeste
lystä (EYVL 187, 8.8.1967, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

30 01 14  Tehtävistä vapauttamiseen, eläkkeelle siirtämiseen ja irtisanomiseen liittyvät korvaukset

30 01 14 01  Tehtävistä vapauttamiseen, eläkkeelle siirtämiseen ja irtisanomiseen liittyvät korvaukset

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

2 496 000 3 913 000 4 075 912,50

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan korvaukset virkamiehille, jotka

— vapautetaan tehtävistään toimielimen toimien määrää vähennettäessä, 

— siirretään yksikön edun vuoksi eläkkeelle palkkaluokan AD 16, AD 15 tai AD 14 virasta.

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1967&mm=08&jj=08&type=P&nnn=187&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1967&mm=08&jj=08&type=P&nnn=187&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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Se kattaa lisäksi virkamiesten ja/tai väliaikaisten toimihenkilöiden palvelussuhteen lopullista päättymistä koskevia erityisiä ja/tai 
tilapäisiä toimenpiteitä koskevien neuvoston asetusten soveltamisesta aiheutuvat menot.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Neuvoston asetus (EY, Euratom)  N:o  1746/2002, annettu 30  päivänä  syyskuuta 2002, Euroopan yhteisöjen komission vaki
naisessa palvelussuhteessa olevien Euroopan yhteisöjen virkamiesten palvelussuhteen lopullista päättymistä koskevista erityis
toimenpiteistä komission uudistamisen yhteydessä (EYVL L 264, 2.10.2002, s. 1).

30 01 14 02  Sairausvakuutus

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

85 000 133 000 97 612,79

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan osuus eläkkeensaajien, tehtävistä vapautettujen, yksikön edun vuoksi eläk
keelle siirrettyjen ja irtisanottujen henkilöiden sairausvakuutuksesta.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

30 01 14 03  Korvauksiin sovellettavat kertoimet ja mukautukset

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

47 000 97 000 66 780,86

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan niiden korjauskertoimien vaikutus, joita sovelletaan tehtävistä vapauttamisen, yksikön edun 
vuoksi tapahtuvan eläkkeelle siirtämisen ja irtisanomisen vuoksi maksettaviin korvauksiin.

Osa määrärahasta on tarkoitettu kattamaan sellaisten erilaisiin korvauksiin mahdollisesti tehtävien mukautusten vaikutukset, 
joista neuvosto päättää varainhoitovuoden kuluessa. Kyseessä on varaus, jota ei voida käyttää ennen kuin määräraha on varain
hoitoasetuksen säännösten mukaisesti siirretty tämän luvun toisille alamomenteille.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:264:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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30 01 15  Eläkkeet ja korvaukset

30 01 15 01  Eläkkeet, työkyvyttömyyskorvaukset ja erorahat

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

1 365 663 000 1 304 588 000 1 238 744 485,83

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

— unionin kaikkien toimielinten ja virastojen virkamiesten, väliaikaisten toimihenkilöiden ja sopimussuhteisten toimihenki
löiden vanhuuseläkkeet, myös silloin, kun palkka maksetaan tutkimuksen ja teknologian kehittämisen määrärahoista, 

— unionin kaikkien toimielinten ja virastojen virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden työkyvyttömyyseläkkeet, myös 
silloin, kun palkka maksetaan tutkimuksen ja teknologian kehittämisen määrärahoista, 

— unionin kaikkien toimielinten ja virastojen virkamiesten, väliaikaisten toimihenkilöiden ja sopimussuhteisten toimihenki
löiden työkyvyttömyyskorvaukset, myös silloin, kun palkka maksetaan tutkimuksen ja teknologian kehittämisen 
määrärahoista, 

— unionin kaikkien toimielinten ja virastojen virkamiesten, väliaikaisten toimihenkilöiden ja sopimussuhteisten toimihenki
löiden jälkeen elävien puolisoiden ja/tai lasten perhe-eläkkeet, myös silloin, kun palkka maksetaan tutkimuksen ja tekno
logian kehittämisen määrärahoista, 

— unionin kaikkien toimielinten ja virastojen virkamiesten, väliaikaisten toimihenkilöiden ja sopimussuhteisten toimihenki
löiden erorahat, myös silloin, kun palkka maksetaan tutkimuksen ja teknologian kehittämisen määrärahoista, 

— vanhuuseläkkeen eläkeoikeuksien vakuutusmatemaattisen arvon maksaminen, 

— karkotetuille tai internoiduille entisille vastarintaliikkeen jäsenille (tai heidän jälkeen eläville puolisoilleen ja/tai lapsilleen) 
maksettavat siirrot (lisäeläke), 

— taloudellinen tuki, joka on tarkoitettu eloon jääneelle puolisolle, jolla on vakava tai pitkäaikainen sairaus tai vamma, ja jota 
maksetaan sairauden tai vamman keston ajalta kyseisen henkilön sosiaalista ja terveystilannetta koskevan selvityksen 
perusteella.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot.

30 01 15 02  Sairausvakuutus

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

45 409 000 43 283 000 40 140 845,67

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan maksettavaksi kuuluva osuus eläkeläisten sairausvakuutuksesta.

Se kattaa myös siirrot (lisäkorvaukset) karkotetuille tai internoiduille entisille vastarintaliikkeen jäsenille.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.



KOMISSIO
OSASTO 30 — ELÄKKEET JA NIIHIN LIITTYVÄT MENOT

LUKU 30 01 — ELÄKKEIDEN JA NIIHIN LIITTYVIEN MENOJEN TOIMINTALOHKON HALLINTOMENOT (jatkoa)

30 01 15 (jatkoa)

20.2.2014 FI Euroopan unionin virallinen lehti II/1083

30 01 15 03  Eläkkeisiin ja korvauksiin sovellettavat kertoimet ja mukautukset

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

30 256 000 41 931 000 28 213 654,19

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan korjauskertoimien vaikutus eläkkeisiin.

Osa määrärahasta on tarkoitettu kattamaan sellaisten eläkkeisiin mahdollisesti tehtävien mukautusten vaikutukset, joista neu
vosto päättää varainhoitovuoden kuluessa. Kyseessä on varaus, jota ei voida käyttää ennen kuin määräraha on varainhoitoase
tuksen säännösten mukaisesti siirretty tämän luvun toisille alamomenteille.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

30 01 16  Eläkkeet – Muut toimielimet

Selvitysosa

Uusi momentti

30 01 16 01  Euroopan parlamentin entisten jäsenten vanhuuseläkkeet

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

217 000

Selvitysosa

Entinen alamomentti 1 0 3 0 (pääluokka I) (osittain)

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan parlamentin entisten jäsenten vanhuuseläkkeet.

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevat säännöt ja erityisesti niiden 14 ja 28 artikla.

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeet (mukaan lukien niiden 49 ja 50 artikla ja Euroo
pan parlamentin puhemiehistön hyväksymät asiaankuuluvat säännökset).

30 01 16 02  Euroopan parlamentin entisten jäsenten työkyvyttömyyseläkkeet

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

36 000

Selvitysosa

Entinen alamomentti 1 0 3 1 (pääluokka I) (osittain)

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan parlamentin entisten jäsenten työkyvyttömyyseläkkeet.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevat säännöt ja erityisesti niiden 15 artikla.

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeet (mukaan lukien niiden 51–57 artikla ja Euroopan 
parlamentin puhemiehistön hyväksymät asiaankuuluvat säännökset).

30 01 16 03  Euroopan parlamentin entisten jäsenten leskien ja/tai orpojen eläkkeet

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

130 000

Selvitysosa

Entinen alamomentti 1 0 3 2 (pääluokka I) (osittain)

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan parlamentin entisten jäsenten leskien ja/tai orpojen eläkkeet.

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevat säännöt ja erityisesti niiden 17 artikla.

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeet (mukaan lukien niiden 58–60 artikla ja Euroopan 
parlamentin puhemiehistön hyväksymät asiaankuuluvat säännökset).
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Yhteenveto määrärahoista (2014 ja 2013) sekä toteutuksesta (2012)

Osasto
Luku Nimike Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

31 01 KIELIPALVELUJEN TOIMINTA
LOHKON HALLINTOMENOT 387 659 143 396 815 433 433 456 709,93

Osasto 31 – Yhteensä 387 659 143 396 815 433 433 456 709,93
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LUKU  31 01  — KIELIPALVELUJEN TOIMINTALOHKON HALLINTOMENOT

Momenttien 1, 2, 3 ja 5 yksityiskohtaiset tiedot esitetään luvussa XX 01

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
2012/2014

31 01 KIELIPALVELUJEN TOIMINTA
LOHKON HALLINTOMENOT

31 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaisiin 
toimihenkilöihin liittyvät menot 
kielipalvelujen toimintalohkossa 5.2 313 758 133 319 261 807 319 483 687,49 101,82

31 01 02 Ulkopuolinen henkilöstö ja muut 
hallintomenot kielipalvelujen 
toimintalohkossa

31 01 02 01 Ulkopuolinen henkilöstö 5.2 10 142 957 11 489 853 10 755 179,08 106,04

31 01 02 11 Muut hallintomenot 5.2 4 778 845 4 991 191 6 958 780,86 145,62

Momentti 31 01 02 – Välisumma 14 921 802 16 481 044 17 713 959,94 118,71

31 01 03 Tieto- ja 
viestintätekniikkalaitteiden ja 
-palvelujen menot sekä muut 
toimintamenot kielipalvelujen 
toimintalohkossa

31 01 03 01 Tieto- ja 
viestintätekniikkalaitteiden ja 
-palvelujen menot kielipalvelujen 
toimintalohkossa 5.2 20 309 208 20 204 082 23 437 383,96 115,40

31 01 03 04 Komission konferenssisalien 
tekniset laitteistot ja palvelut 5.2 1 783 000 1 783 000 3 422 169,34 191,93

Momentti 31 01 03 – Välisumma 22 092 208 21 987 082 26 859 553,30 121,58

31 01 07 Tulkkausmenot

31 01 07 01 Tulkkausmenot 5.2 18 978 000 21 013 000 49 457 575,34 260,60

31 01 07 02 Konferenssitulkkien ammatti- ja 
täydennyskoulutus 5.2 423 000 422 500 1 115 030,80 263,60

31 01 07 03 Tulkkauksen pääosaston 
tietotekniikkamenot 5.2 1 256 000 1 256 000 3 099 907,41 246,81

Momentti 31 01 07 – Välisumma 20 657 000 22 691 500 53 672 513,55 259,83

31 01 08 Käännösmenot

31 01 08 01 Käännösmenot 5.2 13 800 000 14 000 000 12 650 911,23 91,67

31 01 08 02 Käännöstoimen pääosastoon 
kuuluvien toimenpiteiden 
tukimenot 5.2 1 790 000 1 721 000 2 074 983,65 115,92

Momentti 31 01 08 – Välisumma 15 590 000 15 721 000 14 725 894,88 94,46
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31 01 09 Toimielinten kieliyhteistyö 5.2 640 000 673 000 1 001 100,77 156,42

31 01 10 Euroopan unionin elinten kään
nöskeskus 5.2 p.m. p.m. 0,— —

Luku 31 01 – Yhteensä 387 659 143 396 815 433 433 456 709,93 111,81

31 01 01  Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot kielipalvelujen toimintalohkossa

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

313 758 133 319 261 807 319 483 687,49

31 01 02  Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot kielipalvelujen toimintalohkossa

31 01 02 01  Ulkopuolinen henkilöstö

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

10 142 957 11 489 853 10 755 179,08

31 01 02 11  Muut hallintomenot

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

4 778 845 4 991 191 6 958 780,86

31 01 03  Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot sekä muut toimintamenot kielipalvelujen toimintalohkossa

31 01 03 01  Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot kielipalvelujen toimintalohkossa

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

20 309 208 20 204 082 23 437 383,96
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31 01 03 04  Komission konferenssisalien tekniset laitteistot ja palvelut

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

1 783 000 1 783 000 3 422 169,34

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot:

— komission tulkkauskopillisten konferenssisalien toiminnassa tarvittavista laitteistoista, 

— teknisistä palveluista, jotka liittyvät komission kokousten ja konferenssien toimintaan Brysselissä.

Määrärahat, jotka kattavat vastaavat menot tutkimuksen alalla, on otettu kyseisten osastojen momentille 01 05.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan unionin alueella aiheutuneet menot, lukuun ottamatta komission unionissa sijaitsevia 
edustustoja.

Oikeusperusta

Neuvoston direktiivi 89/391/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1989, toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja tervey
den parantamisen edistämiseksi työssä (EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1).

Neuvoston direktiivi 90/270/ETY, annettu 29 päivänä toukokuuta 1990, turvallisuutta ja terveyttä varten näyttöpäätetyölle ase
tettavista vähimmäisvaatimuksista (viides direktiivin 89/391/ETY 16  artiklan  1  kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) 
(EYVL L 156, 21.6.1990, s. 14).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

31 01 07  Tulkkausmenot

31 01 07 01  Tulkkausmenot

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

18 978 000 21 013 000 49 457 575,34

Selvitysosa

Entinen alamomentti 31 01 06 01

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

— niiden freelance-tulkkien palkkiot (konferenssitulkkauksen toimenhaltijat), jotka tulkkauksen pääosasto on palkannut 
Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 90 artiklan nojalla, jotta tulkkauksen pää
osasto voisi asettaa riittävän määrän päteviä konferenssitulkkeja niiden toimielinten käyttöön, joiden tulkkauspalveluista 
se huolehtii,

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1989&mm=06&jj=29&type=L&nnn=183&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1990&mm=06&jj=21&type=L&nnn=156&pppp=0014&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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— palkkio käsittää palkan lisäksi eläke- ja henkivakuutusmaksut sekä tapaturma- ja sairausvakuutusmaksut, samoin kuin mat
kakulut ja päivärahat niiden tulkkien osalta, joiden toimipaikka ei ole sama kuin asemapaikka, 

— Euroopan parlamentissa virkamiehinä tai väliaikaisina toimihenkilöinä työskentelevien tulkkien palvelut komissiolle, 

— kokousten valmisteluun ja koulutukseen liittyvät tulkkien palveluista aiheutuvat menot, 

— tulkkauksen pääosaston komission edustustojen välityksellä tekemät tulkkauspalvelusopimukset sellaisia kokouksia var
ten, jotka komissio järjestää kolmansissa maissa.

Varainhoitoasetuksen 21  artiklan  3  kohdassa tarkoitettujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan
31 356 450 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

Yksityiskohtaiset säännöt nimittämisestä ja korvauksista ja muista komission vahvistamista rahoitusedellytyksistä.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

31 01 07 02  Konferenssitulkkien ammatti- ja täydennyskoulutus

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

423 000 422 500 1 115 030,80

Selvitysosa

Entinen alamomentti 31 01 06 02

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka aiheutuvat sellaisista toimista, joilla tulkkauksen pääosasto pyrkii varmista
maan pätevien konferenssitulkkien riittävän määrän erityisesti tietyissä kieliyhdistelmissä, sekä konferenssitulkkien 
erityiskoulutuksesta.

Kyseessä ovat eritoten apurahat yliopistoille, kouluttajien koulutus ja opetustyön tukeminen sekä apurahat opiskelijoille.

Varainhoitoasetuksen 21  artiklan  3  kohdassa tarkoitettujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan
877 000 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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31 01 07 03  Tulkkauksen pääosaston tietotekniikkamenot

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

1 256 000 1 256 000 3 099 907,41

Selvitysosa

Entinen alamomentti 31 01 06 03

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tulkkauksen pääosaston kaikki tietotekniikkamenot, mukaan lukien seuraavat:

— seuraavien osto tai vuokraus: henkilökohtaiset tietokoneet, palvelimet ja mikrot, tukipalvelukulut, päätteet, oheislaitteet, lii
täntälaitteet, kopiokoneet, faksit, kaikki tulkkauksen pääosaston toimistoissa tai tulkkauskopeissa käytettävät elektroniset 
laitteet, niiden käytössä tarvittavat ohjelmistot sekä näiden laitteiden asennus, kokoonpano, huolto ja ylläpito, selvitykset, 
dokumentointi ja tarvikkeet, 

— tulkkauksen pääosastolle hyödyllisten tieto- ja tiedonlevitysjärjestelmien kehittäminen ja ylläpito, mukaan luettuna doku
mentointi, näihin järjestelmiin liittyvät koulutus, selvitykset sekä osaamisen ja asiantuntemuksen hankkiminen tietoteknii
kan alalla: laatu, turvallisuus, teknologia, internet, kehitysmenetelmät ja tiedonhallinta, 

— tietotekniikkalaitteisiin ja ohjelmiin liittyvä tekninen ja logistinen tuki, koulutus ja dokumentointi, yleinen tietotekniikka
koulutus ja tietotekniikkaoppaat, ulkopuolinen tietokantojen käyttö- ja hallintohenkilöstö, toimistopalvelut ja tilaukset, 

— tiedonsiirto- ja viestintälaitteiden ja -ohjelmistojen osto tai vuokraus, ylläpito ja käyttötuki sekä koulutus ja näistä aiheu
tuvat kustannukset.

Varainhoitoasetuksen 21  artiklan  3  kohdassa tarkoitettujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan
1 944 000 euroa.

31 01 08  Käännösmenot

31 01 08 01  Käännösmenot

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

13 800 000 14 000 000 12 650 911,23

Selvitysosa

Entinen alamomentti 31 01 07 01

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolella teetettyihin käännöksiin liittyvät menot ja ulkopuolisille sopimuspuolille 
uskottuihin kielipalveluihin liittyvät menot.

Varainhoitoasetuksen 21  artiklan  3  kohdassa tarkoitettujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan
600 000 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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31 01 08 02  Käännöstoimen pääosastoon kuuluvien toimenpiteiden tukimenot

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

1 790 000 1 721 000 2 074 983,65

Selvitysosa

Entinen alamomentti 31 01 07 02

Terminologisten tietokantojen ja kielitietokantojen, kääntämisen apuvälineiden sekä käännöstoimen pääosaston kirjasto- ja tie
topalvelumenojen osalta määräraha on tarkoitettu kattamaan

— menot, jotka liittyvät tietokoneohjelmien, käännösohjelmien ja muiden monikielisten välineiden tai kääntämisen apuväli
neiden hankintaan, kehittämiseen ja mukauttamiseen sekä kieli- ja terminologiatietokantojen, käännösmuistien ja kone
kääntämisen sanakirjojen sisältöjen hankintaan, kehittämiseen ja laajentamiseen monikielisyyden hallitsemiseksi 
tehokkaammin ja toimielinten välisen yhteistyön vahvistamiseksi, 

— kääntäjien tarpeita vastaavat kirjasto- ja tietopalvelumenot ja erityisesti

— yksikielisten kirjojen toimittaminen ja valikoitujen sanomalehtien ja aikakausjulkaisujen tilaaminen kirjastoihin, 

— henkilökohtaisten määrärahojen myöntäminen uusille kääntäjille sanakirja- ja kieliopasvalikoiman hankkimiseksi, 

— sähköisten sanakirjojen, tietosanakirjojen ja sanastojen hankkiminen tai pääsy verkkopohjaisiin asiakirjatietokantoihin, 

— hakuteosten ostaminen monikielisten kirjastojen perusvalikoiman luomiseksi ja ylläpitämiseksi.

Määräraha kattaa unionin alueella maksettavat kulut, poikkeuksena yhteisen tutkimuskeskuksen yksiköt, joiden menot on otettu 
kyseisten osastojen momentille 01 05.

31 01 09  Toimielinten kieliyhteistyö

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

640 000 673 000 1 001 100,77

Selvitysosa

Entinen alamomentti 31 01 08 01

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka aiheutuvat toimielinten yhteisen käännös- ja tulkkauskomitean järjestämistä 
yhteistyötoimista, joiden tarkoituksena on edistää toimielinten välistä yhteistyötä kielten alalla.

Varainhoitoasetuksen 21  artiklan  3  kohdassa tarkoitettujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan
288 000 euroa.
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31 01 10  Euroopan unionin elinten käännöskeskus

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Entiset alamomentit 31 01 09 01 ja 31 01 09 02

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan unionin elinten (käännöskeskus) henkilöstö- ja hallintomenot (osastot 1 ja 2) ja 
toimintamenot (osasto 3).

Käännöskeskuksen talousarviovarat muodostuvat niiden elinten maksuosuuksista, joiden palvelemiseksi keskus on perustettu, 
sekä niiden toimielinten ja järjestöjen maksuosuuksista, joiden kanssa se toimii yhteistyössä, rajoittamatta kuitenkaan muita 
tuloja.

Komission asetuksen (EY, Euratom)  N:o  2343/2002  16  artiklan mukaisesti palautetut määrät ovat (varainhoitoasetuksen 
21  artiklan  3  kohdan c alakohdan  mukaisia) käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, jotka otetaan yleisen tulotaulukon 
alamomentille 6 6 0 0.

Käännöskeskuksen henkilöstötaulukko sisältyy tämän pääluokan liitteeseen ”Henkilöstö”.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 2965/94, annettu 28 päivänä marraskuuta 1994, Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen perus
tamisesta (EYVL L 314, 7.12.1994, s. 1).

Viiteasiakirjat-säädökset

Valtion päämiesten tai pääministereiden tasolla Brysselissä 29 päivänä  lokakuuta 1993 kokoontuneiden jäsenmaiden hallitus
ten edustajien julistus.

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=12&jj=07&type=L&nnn=314&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
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TOIMINNOT ILMAN BUDJETTIKOHTAA

— HALLINNOLLINEN TUKI TULKKAUKSEN PÄÄOSASTOLLE 

— TUKI JA APU KONFERENSSEILLE, TAPAHTUMILLE JA KOKOUKSILLE 

— TOIMINTASTRATEGIA JA KOORDINOINTI TULKKAUKSEN PÄÄOSASTOLLE 

— HALLINNOLLINEN TUKI KÄÄNNÖSTOIMEN PÄÄOSASTOLLE 

— TOIMINTASTRATEGIA JA KOORDINOINTI KÄÄNNÖSTOIMEN PÄÄOSASTOLLE
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Yhteenveto määrärahoista (2014 ja 2013) sekä toteutuksesta (2012)

Osasto
Luku Nimike

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitou-
mukset Maksut Maksusitou-

mukset Maksut Maksusitou-
mukset Maksut

32 01 ENERGIAN TOIMINTALOHKON 
HALLINTOMENOT 62 269 517 62 269 517 69 147 240 69 147 240 70 521 406,37 70 521 406,37

32 02 PERINTEISET JA UUSIUTUVAT 
ENERGIALÄHTEET 424 037 500 108 237 427 34 569 795 308 049 421 34 007 098,97 205 232 668,83

32 03 YDINENERGIA 154 183 000 199 700 000 289 750 000 199 660 662 281 936 586,02 196 745 844,05

32 04 HORISONTTI 2020 – ENERGIAAN 
LIITTYVÄ TUTKIMUS JA INNO
VOINTI 292 962 845 217 823 316 308 885 030 210 896 008 304 540 506,46 228 056 301,80

Osasto 32 – Yhteensä 933 452 862 588 030 260 702 352 065 787 753 331 691 005 597,82 700 556 221,05
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LUKU  32 01  — ENERGIAN TOIMINTALOHKON HALLINTOMENOT

Momenttien 1, 2, 3 ja 5 yksityiskohtaiset tiedot esitetään luvussa XX 01

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
2012/2014

32 01 ENERGIAN TOIMINTALOHKON 
HALLINTOMENOT

32 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaiseen 
henkilöstöön liittyvät menot 
energian toimintalohkossa 5.2 47 463 411 54 712 821 55 933 576,22 117,85

32 01 02 Ulkopuolinen henkilöstö ja muut 
hallintomenot energian toiminta
lohkossa

32 01 02 01 Ulkopuolinen henkilöstö 5.2 2 583 194 2 833 885 2 530 013,74 97,94

32 01 02 11 Muut hallintomenot 5.2 1 897 388 1 992 249 2 474 462,80 130,41

Momentti 32 01 02 – Välisumma 4 480 582 4 826 134 5 004 476,54 111,69

32 01 03 Tieto- ja 
viestintätekniikkalaitteiden ja 
-palvelujen menot energian 
toimintalohkossa 5.2 3 072 253 3 480 160 4 122 613,54 134,19

32 01 04 Energian toimintalohkoon 
kuuluvien toimenpiteiden ja 
ohjelmien tukimenot

32 01 04 01 Verkkojen Eurooppa -välineen 
tukimenot – Energia 1.1 2 728 000 600 000 655 001,89 24,01

32 01 04 02 Ydinvoimalaitosten 
käytöstäpoiston avustusohjelman 
tukimenot 1.1 p.m. 250 000 254 110,— —

Momentti 32 01 04 – Välisumma 2 728 000 850 000 909 111,89 33,33

32 01 05 Energian toimintalohkoon 
kuuluvien tutkimus- ja 
innovointiohjelmien tukimenot

32 01 05 01 Menot tutkimuksen ja 
innovoinnin puiteohjelmaa
”Horisontti 2020” toteuttavista 
virkamiehistä ja väliaikaisesta 
henkilöstöstä 1.1 1 806 884 2 230 125 2 165 657,— 119,86

32 01 05 02 Tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelmaa ”Horisontti 2020” 
toteuttava ulkopuolinen 
henkilöstö 1.1 890 467 950 000 872 100,— 97,94
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Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
2012/2014
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32 01 05 03 Tutkimuksen ja innovoinnin pui
teohjelman ”Horisontti 2020” 
muut hallintomenot 1.1 1 729 920 2 000 000 1 415 871,18 81,85

Momentti 32 01 05 – Välisumma 4 427 271 5 180 125 4 453 628,18 100,60

32 01 07 Euroopan atomienergiayhteisön 
rahoitusosuus 
hankintakeskuksen toimintaan 5.2 98 000 98 000 98 000,— 100,—

Luku 32 01 – Yhteensä 62 269 517 69 147 240 70 521 406,37 113,25

32 01 01  Virkamiehiin ja väliaikaiseen henkilöstöön liittyvät menot energian toimintalohkossa

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

47 463 411 54 712 821 55 933 576,22

32 01 02  Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot energian toimintalohkossa

32 01 02 01  Ulkopuolinen henkilöstö

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

2 583 194 2 833 885 2 530 013,74

32 01 02 11  Muut hallintomenot

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

1 897 388 1 992 249 2 474 462,80

32 01 03  Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot energian toimintalohkossa

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

3 072 253 3 480 160 4 122 613,54
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32 01 04  Energian toimintalohkoon kuuluvien toimenpiteiden ja ohjelmien tukimenot

32 01 04 01  Verkkojen Eurooppa -välineen tukimenot – Energia

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

2 728 000 600 000 655 001,89

Selvitysosa

Entinen alamomentti 32 01 04 02

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaiset selvityksistä ja asiantuntijakokouksista aiheutuvat menot sekä tiedotus- ja julkai
sumenot, jotka liittyvät suoraan tämän alamomentin kattaman ohjelman tai sen kattamien toimien tavoitteen saavuttamiseen, 
sekä mahdolliset muut menot teknisestä ja hallinnollisesta avusta, johon ei liity julkishallinnon tehtäviä ja jonka komissio on 
ulkoistanut erillisin palvelusopimuksin.

Oikeusperusta

Ks. luku 32 02.

32 01 04 02  Ydinvoimalaitosten käytöstäpoiston avustusohjelman tukimenot

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

p.m. 250 000 254 110,—

Selvitysosa

Entinen alamomentti 32 01 04 03

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaiset selvityksistä ja asiantuntijakokouksista aiheutuvat menot, jotka liittyvät suoraan 
tämän alamomentin kattaman ohjelman tai sen kattamien toimien tavoitteen saavuttamiseen, sekä mahdolliset muut menot tek
nisestä ja hallinnollisesta avusta, johon ei liity julkishallinnon tehtäviä ja jonka komissio on ulkoistanut erillisin 
palvelusopimuksin.

Oikeusperusta

Ks. luku 32 03.

32 01 05  Energian toimintalohkoon kuuluvien tutkimus- ja innovointiohjelmien tukimenot

32 01 05 01  Menot tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa ”Horisontti 2020” toteuttavista virkamiehistä ja väliaikaisesta henkilöstöstä

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

1 806 884 2 230 125 2 165 657,—

Selvitysosa

Entinen momentti 32 01 01 (osittain) ja entinen alamomentti 32 01 05 01

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa ”Horisontti 2020” toteuttavista virka
miehistä ja väliaikaisesta henkilöstöstä, jotka hoitavat hyväksyttyyn henkilöstötaulukkoon sisältyviä virkoja tai toimia ja osal
listuvat muun kuin ydinalan ohjelmiin kuuluvien epäsuorien toimien toteuttamiseen, mukaan lukien unionin edustustoihin 
sijoitetut virkamiehet ja väliaikainen henkilöstö.
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Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän alamomentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan Euroopan talousaluetta koskevaa liitettä, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Oikeusperusta

Ks. luku 32 04.

32 01 05 02  Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa ”Horisontti 2020” toteuttava ulkopuolinen henkilöstö

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

890 467 950 000 872 100,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa ”Horisontti 2020” toteuttavasta ulko
puolisesta henkilöstöstä, joka osallistuu muun kuin ydinalan ohjelmiin kuuluvien epäsuorien toimien toteuttamiseen, mukaan 
lukien unionin edustustoihin sijoitettu ulkopuolinen henkilöstö.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän alamomentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan Euroopan talousaluetta koskevaa liitettä, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Oikeusperusta

Ks. luku 32 04.

32 01 05 03  Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 2020” muut hallintomenot

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

1 729 920 2 000 000 1 415 871,18

Selvitysosa

Entiset alamomentit 32 01 04 06 ja 32 01 05 03

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut hallintomenot tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 2020” kai
kessa epäsuoriin toimiin liittyvässä hallinnoinnissa muun kuin ydinalan ohjelmien yhteydessä, mukaan lukien unionin edustus
toihin sijoitetusta henkilöstöstä aiheutuvat muut hallintomenot.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan myös sellaiset selvityksistä ja asiantuntijakokouksista aiheutuvat menot sekä tiedotus- ja 
julkaisumenot, jotka liittyvät suoraan tämän alamomentin kattaman ohjelman tai sen kattamien toimien tavoitteiden saavutta
miseen, sekä mahdolliset muut menot teknisestä ja hallinnollisesta avusta, johon ei liity julkishallinnon tehtäviä ja jonka komis
sio on ulkoistanut erillisin palvelusopimuksin.
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Se on tarkoitettu kattamaan myös menot teknisestä ja hallinnollisesta avusta, joka liittyy ohjelman tai hankkeiden määrittelyyn, 
valmisteluun, hallintoon, seurantaan, tarkastukseen ja valvontaan, kuten konferensseihin, työpajoihin, seminaareihin, tietotek
nisten järjestelmien kehittämiseen ja ylläpitoon, virkamatkoihin, koulutukseen ja edustamiseen liittyvät menot.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän alamomentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan Euroopan talousaluetta koskevaa liitettä, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Oikeusperusta

Ks. luku 32 04.

32 01 07  Euroopan atomienergiayhteisön rahoitusosuus hankintakeskuksen toimintaan

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

98 000 98 000 98 000,—

Selvitysosa

Entinen momentti 32 01 06

Koska hankintakeskuksen henkilöstö- ja kiinteistömenot sisältyvät alamomenttien XX 01 01 01 ja XX 01 03 01 sekä momen
tin 26 01 23 määrärahoihin, toimintamenot rahoitetaan komission tuella ja keskuksen omilla tuloilla.

Euroopan atomienergiayhteisön neuvosto ehdotti yksimielisesti 1 ja  2  päivänä  helmikuuta 1960 pitämässään 23. istunnossa, 
että komissio lykkäisi Euroopan atomienergiayhteisön hankintakeskuksen toiminnasta johtuvien menojen kattamiseen tarkoi
tetun maksun käyttöön ottamista ja perimistä. Siitä lähtien talousarvioon on otettu tuki, joka on tarkoitettu Euroopan atomi
energiayhteisön hankintakeskuksen tuloista ja menoista tehtävän ennakkoarvion tasapainottamiseen.

Oikeusperusta

Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimus ja erityisesti sen 52, 53 ja 54 artikla.

Viiteasiakirjat-säädökset

Euratomin hankintakeskuksen perussäännöstä 12  päivänä  helmikuuta 2008 tehty neuvoston päätös 2008/114/EY, Euratom 
(EUVL L 41, 15.2.2008, s. 15) ja erityisesti sen liitteen 4, 6 ja 7 artikla.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:041:0015:0015:FI:PDF
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LUKU  32 02  — PERINTEISET JA UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012
%

Maksut
2012/2014Maksusitou

mukset Maksut Maksusitou
mukset Maksut Maksusitou

mukset Maksut

32 02 PERINTEISET JA UUSIUTU
VAT ENERGIALÄHTEET

32 02 01 Verkkojen Eurooppa -väline

32 02 01 01 Energian sisämarkkinoiden 
yhdentymisen ja verkkojen 
yhteentoimivuuden edistämi
nen infrastruktuurien avulla 1.1 122 042 833 p.m. —

32 02 01 02 Unionin toimitusvarmuuden 
ja järjestelmien vikasietoisuu
den ja toimintavarmuuden 
parantaminen infrastruktuu
rien avulla 1.1 122 042 833 p.m. —

32 02 01 03 Kestävän kehityksen ja ympä
ristönsuojelun edistäminen 
infrastruktuurien avulla 1.1 122 042 834 p.m. —

32 02 01 04 Suotuisamman ympäristön 
luominen energiahankkeisiin 
kohdistuville yksityisille 
investoinneille 1.1 40 771 000 p.m. —

Momentti 32 02 01 – 
Välisumma 406 899 500 p.m. —

32 02 02 Eurooppalaisen 
energiapolitiikan ja energian 
sisämarkkinoiden tukitoimet 1.1 4 900 000 1 482 073 4 700 000 2 780 313 4 685 648,97 2 834 839,31 191,28

32 02 03 Energiantuotantolaitosten ja 
-infrastruktuurin 
turvallisuus 1.1 300 000 190 000 300 000 184 515 250 000,— 751 459,— 395,50

32 02 10 Energia-alan 
sääntelyviranomaisten 
yhteistyövirasto 1.1 10 188 000 10 188 000 7 369 795 7 369 795 7 241 850,— 7 241 850,— 71,08

32 02 51 Euroopan laajuisen 
energiaverkon yhteisen edun 
mukaisille hankkeille 
myönnetyn rahoitustuen 
loppuun saattaminen 1.1 p.m. 9 753 197 22 200 000 11 972 009 21 129 600,— 10 737 761,21 110,09

32 02 52 Talouden elpymistä 
edistävien 
energiahankkeiden loppuun 
saattaminen 1.1 — 85 259 157 — 285 532 789 0,— 183 666 759,31 215,42

32 02 77 Pilottihankkeet ja 
valmistelutoimet

32 02 77 01 Pilottihanke – Energiahuollon 
varmuus – Liuskekaasu 1.1 — 140 000 — 60 000 200 000,— 0,— 0,—
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Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
Maksut

2012/2014
Maksusitou-

mukset Maksut Maksusitou-
mukset Maksut Maksusitou-

mukset Maksut
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32 02 77 02 Valmistelutoimi – Yhteistyö
mekanismit uusiutuvia ener
gialähteitä koskevan 
direktiivin 2009/28/EY täy
täntöönpanemiseksi 2 — 350 000 — 150 000 500 000,— 0,— 0,—

32 02 77 03 Pilottihanke – Luonnonvaro
jen säilyttämisen ja ilmaston
muutoksen torjumisen 
tukeminen aurinkoenergian 
käyttöä lisäämällä (terminen 
aurinkoenergia ja aurinko
sähkö) 2 — — — — 0,— 0,— —

32 02 77 04 Pilottihanke – Kestävän kau
punkikehityksen edistämisen 
ja siitä saatujen kokemusten 
levittämisen eurooppalainen 
puiteohjelma 1.1 — p.m. — p.m. 0,— 0,— —

32 02 77 05 Valmistelutoimi – Euroopan 
saaret ja yhteinen energiapo
litiikka 1.1 — p.m. — p.m. 0,— 0,— —

32 02 77 06 Pilottihanke – Teknis-
taloudelliset mallit monia 
lähteitä yhdistäville kauko
lämpöverkostoille 2 1 750 000 875 000 —

Momentti 32 02 77 – 
Välisumma 1 750 000 1 365 000 — 210 000 700 000,— 0,— 0,—

Luku 32 02 – Yhteensä 424 037 500 108 237 427 34 569 795 308 049 421 34 007 098,97 205 232 668,83 189,61

32 02 01  Verkkojen Eurooppa -väline

32 02 01 01  Energian sisämarkkinoiden yhdentymisen ja verkkojen yhteentoimivuuden edistäminen infrastruktuurien avulla

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

122 042 833 p.m.

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot sellaisiin yhteistä etua koskeviin hankkeisiin liittyvien selvitysten ja töiden yhteis
rahoituksesta, jotka edistävät ensisijaisesti sisämarkkinoiden yhdentymistä sekä sähkö- ja kaasuverkkojen rajatylittävää 
yhteentoimivuutta.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1316/2013, annettu 11  päivänä  joulukuuta 2013, Verkkojen Eurooppa 
-välineen perustamisesta sekä asetuksen (EU) N:o 913/2010 muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 680/2007 ja (EY) N:o 67/2010 
kumoamisesta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti (EUVL L 348, 20.12.2013, s. 129), ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan 
b alakohdan i alakohta.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:348:0129:0129:FI:PDF
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32 02 01 02  Unionin toimitusvarmuuden ja järjestelmien vikasietoisuuden ja toimintavarmuuden parantaminen infrastruktuurien avulla

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

122 042 833 p.m.

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot sellaisiin yhteistä etua koskeviin hankkeisiin liittyvien selvitysten ja töiden yhteis
rahoituksesta, jotka edistävät ensisijaisesti unionin energiansaannin varmuutta ja järjestelmien vikasietoisuutta ja 
toimintavarmuutta.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1316/2013, annettu 11  päivänä  joulukuuta 2013, Verkkojen Eurooppa 
-välineen perustamisesta sekä asetuksen (EU) N:o 913/2010 muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 680/2007 ja (EY) N:o 67/2010 
kumoamisesta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti (EUVL L 348, 20.12.2013, s. 129), ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan 
b alakohdan ii alakohta.

32 02 01 03  Kestävän kehityksen ja ympäristönsuojelun edistäminen infrastruktuurien avulla

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

122 042 834 p.m.

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot sellaisiin yhteistä etua koskeviin hankkeisiin liittyvien selvitysten ja töiden yhteis
rahoituksesta, jotka edistävät ensisijaisesti kestävää kehitystä ja ympäristönsuojelua, mukaan lukien uusiutuvista lähteistä tuo
tetun energian integroiminen siirtoverkkoon ja älykkäiden energiaverkkojen ja hiilidioksidiverkkojen kehittäminen,

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1316/2013, annettu 11  päivänä  joulukuuta 2013, Verkkojen Eurooppa 
-välineen perustamisesta sekä asetuksen (EU) N:o 913/2010 muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 680/2007 ja (EY) N:o 67/2010 
kumoamisesta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti (EUVL L 348, 20.12.2013, s. 129), ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan 
b alakohdan iii alakohta.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:348:0129:0129:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:348:0129:0129:FI:PDF
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32 02 01 04  Suotuisamman ympäristön luominen energiahankkeisiin kohdistuville yksityisille investoinneille

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

40 771 000 p.m.

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Määräraha on tarkoitettu kattamaan unionin rahoitusosuudet Verkkojen Eurooppa -välineellä perustettuihin rahoitusvälinei
siin, joilla mahdollistetaan pitkäaikaisen rahoituksen tai yksityisten sijoittajien varojen saatavuus tai helpotetaan sitä ja tällä 
tavoin nopeutetaan sellaisten yhteistä etua koskevien hankkeiden rahoitusta, jotka ovat tukikelpoisia Euroopan laajuisten ener
giainfrastruktuurien suuntaviivoista ja päätöksen N:o  1364/2006/EY kumoamisesta sekä asetusten (EY)  N:o  713/2009, 
(EY) N:o 714/2009 ja (EY) N:o 715/2009 muuttamisesta 17 päivänä huhtikuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neu
voston asetuksen (EU) N:o 347/2013 mukaisesti (EUVL L 115, 25.4.2013, s. 39), tai mahdollistetaan tällaisten hankkeiden rahoi
tus. Rahoitusvälineet perustetaan lainarahoitusvälineinä tai pääomarahoitusvälineinä komission delegoidun asetuksen 
(EU) N:o 1268/2012 224 artiklassa vaaditun etukäteisarvioinnin jälkeen. Rahoitusvälineiden täytäntöönpanosta vastaavat suo
raan EU:n varainhoitoasetuksessa tarkoitetut yhteisöt, joille on siirretty tehtäviä, tai komissio panee ne täytäntöön yhdessä täl
laisten yhteisöjen kanssa.

Varainhoitoasetuksen 140  artiklan  6  kohdan mukaiset rahoitusvälineistä saatavat palautukset, kuten pääoman palautukset, 
vapautuneet vakuudet ja lainojen lyhennykset, jotka maksetaan takaisin komissiolle ja otetaan tulotaulukon alamomen
tille 6 3 4 1, voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan i alakohdan mukaisesti.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1316/2013, annettu 11  päivänä  joulukuuta 2013, Verkkojen Eurooppa 
-välineen perustamisesta sekä asetuksen (EU) N:o 913/2010 muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 680/2007 ja (EY) N:o 67/2010 
kumoamisesta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti (EUVL L 348, 20.12.2013, s. 129).

32 02 02  Eurooppalaisen energiapolitiikan ja energian sisämarkkinoiden tukitoimet

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

4 900 000 1 482 073 4 700 000 2 780 313 4 685 648,97 2 834 839,31

Selvitysosa

Entinen momentti 32 04 03 ja entiset alamomentit 32 01 04 01 ja 32 01 04 05

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, joita komissiolle aiheutuu sellaisten erityyppisten tietojen kokoamisesta ja käsitte
lystä, jotka liittyvät Euroopan kilpailukykyisen, turvallisen ja kestävän energiapolitiikan analysointiin, määrittelyyn, edistämi
seen, seurantaan, arviointiin ja täytäntöönpanoon, energian sisämarkkinoihin ja niiden laajentamiseen kolmansiin maihin, 
energian toimitusvarmuuden kaikkiin osatekijöihin eurooppalaisesta ja maailmanlaajuisesta näkökulmasta sekä energian käyt
täjien oikeuksien ja suojan lujittamiseen laadukkaiden palvelujen tarjoamiseksi avoimin ja vertailukelpoisin hinnoin.

Tärkeimpänä tavoitteena on luoda asteittain yhteinen eurooppalainen politiikka, jolla varmistetaan energian jatkuva toimitus
varmuus, energian sisämarkkinoiden moitteeton toiminta ja pääsy energian siirtoverkkoihin, energiamarkkinoiden seuranta, 
mallinnusten analysointi, mukaan luettuina skenaariot harkittujen toimintavaihtoehtojen vaikutuksista, sekä energian käyttä
jien oikeuksien ja suojan vahvistaminen eurooppalaisia ja maailmanlaajuisia energiamarkkinoita koskevan yleisen ja erityisen 
tietämyksen pohjalta kaikkien energiamuotojen osalta.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan myös asiantuntijoiden menot, jotka liittyvät suoraan energiamarkkinoiden seurannan kan
nalta tarpeellisten tietojen kokoamiseen, validointiin ja analysointiin (vertaisarviointi).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:115:0039:0039:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:348:0129:0129:FI:PDF
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Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/89/EY, annettu 18 päivänä tammikuuta 2006, sähkön toimitusvarmuuden 
ja infrastruktuuri-investointien turvaamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (EUVL L 33, 4.2.2006, s. 22).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1673/2006/EY, tehty 24 päivänä lokakuuta 2006, eurooppalaisen standardoin
nin rahoituksesta (EUVL L 315, 15.11.2006, s. 9).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 714/2009, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, verkkoon pääsyä koske
vista edellytyksistä rajat ylittävässä sähkön kaupassa (EUVL L 211, 14.8.2009, s. 15).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 715/2009, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, maakaasunsiirtoverkkoi
hin pääsyä koskevista edellytyksistä (EUVL L 211, 14.8.2009, s. 36).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/72/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, sähkön sisämarkkinoita kos
kevista yhteisistä säännöistä (EUVL L 211, 14.8.2009, s. 55).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/73/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, maakaasun sisämarkkinoita 
koskevista yhteisistä säännöistä (EUVL L 211, 14.8.2009, s. 94).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  994/2010, annettu 20  päivänä  lokakuuta 2010 toimista kaasunsaannin 
turvaamiseksi ja neuvoston direktiivin 2004/67/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 12.11.2010, s. 1).

Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 617/2010, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2010, Euroopan unionin energiainfrastruktuu
riin liittyvien investointihankkeiden ilmoittamisesta komissiolle (EUVL L 180, 15.7.2010, s. 7).

Komission asetus (EU, Euratom) N:o 833/2010, annettu 21 päivänä syyskuuta 2010, Euroopan unionin energiainfrastruktuu
riin liittyvien investointihankkeiden ilmoittamisesta komissiolle ja asetuksen (EY) N:o 736/96 kumoamisesta annetun neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 617/2010 täytäntöönpanosta (EUVL L 248, 22.9.2010, s. 36).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/30/EU, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2013, merellä tapahtuvan öljyn- ja 
kaasunporaustoiminnan turvallisuudesta ja direktiivin 2004/35/EY muuttamisesta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti 
(EUVL L 178, 28.6.2013, s. 66).

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission päätös, annettu 19 päivänä tammikuuta 2012, avomerellä tapahtuvasta öljyn- ja kaasunporauksesta Euroopan unio
nissa vastaavien viranomaisten ryhmän perustamisesta (EUVL C 18, 21.1.2012, s. 8).

32 02 03  Energiantuotantolaitosten ja -infrastruktuurin turvallisuus

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

300 000 190 000 300 000 184 515 250 000,— 751 459,—

Selvitysosa

Entinen momentti 32 04 16

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, joita komissiolle aiheutuu sellaisten erityyppisten tietojen kokoamisesta ja käsitte
lystä, jotka liittyvät energia-alan turvallisuuden parantamisen kannalta tarpeellisten toimenpiteiden ja säädösten analysointiin, 
määrittelyyn, edistämiseen, seurantaan, arviointiin ja täytäntöönpanoon, sekä teknisestä avusta ja koulutukseen liittyvästä 
erityistoiminnasta.

Toiminnan ensisijaisena tavoitteena on energia-alan turvallisuussääntöjen kehittäminen ja toteuttaminen ja erityisesti

— toimenpiteet vihamielisten tekojen ehkäisemiseksi energian alalla, erityisesti eurooppalaisen energiantuotanto- ja siirtojär
jestelmän laitteiden ja infrastruktuurin osalta, 

— energia-alan turvaamiseen liittyvien säädösten, teknisten standardien sekä hallinnollisten tarkastusmenettelyjen 
lähentäminen,

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:033:0022:0022:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:315:0009:0009:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0015:0015:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0036:0036:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0055:0055:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0094:0094:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:295:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:180:0007:0007:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:248:0036:0036:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:178:0066:0066:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:018:0008:0008:FI:PDF
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— energian alan yhteisten indikaattoreiden, yhteisten menetelmien ja yhteisten turvallisuustavoitteiden määritteleminen sekä 
tämän määrittelyn edellyttämien tietojen kerääminen, 

— energia-alan turvaamista koskevien kansallisten viranomaisten, operaattorien ja muiden avaintoimijoiden suorittamien toi
menpiteiden seuranta, 

— kansainvälinen koordinointi energia-alan turvaamisen alalla, mukaan luettuna energian toimittajina ja energian läpikulku
maina toimivien naapurimaiden ja muiden kumppanimaiden kanssa, 

— teknologian kehittämisen edistäminen energian turvaamisen alalla.

Määrärahasta voidaan lisäksi kattaa tiedotus- ja viestintämenot sekä sähköiset ja painetut julkaisut, jotka liittyvät suoraan tämän 
momentin tavoitteiden saavuttamiseen.

Oikeusperusta

Komission institutionaalisista oikeuksista johtuvat tehtävät sellaisina kuin niistä on säädetty unionin yleiseen talousarvioon sovel
lettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 25  päivänä  lokakuuta 
2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom)  N:o  966/2012 (EUVL  L  298, 26.10.2012, s.  1) 
54 artiklan 2 kohdassa.

32 02 10  Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

10 188 000 10 188 000 7 369 795 7 369 795 7 241 850,— 7 241 850,—

Selvitysosa

Entiset alamomentit 32 04 10 01 ja 32 04 10 02

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston henkilöstö- ja hallintomenot (osastot 1 ja 2) sekä työohjelmaan liittyvät toimin
tamenot (osasto 3).

Viraston on ilmoitettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle toiminta- ja hallintomenojen välisistä määrärahasiirroista.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän momentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan Euroopan talousaluetta koskevaa liitettä, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Komission asetuksen (EY, Euratom)  N:o  2343/2002  16  artiklan mukaisesti palautetut määrät ovat (varainhoitoasetuksen 
21  artiklan  3  kohdan c alakohdan  mukaisia) käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, jotka otetaan yleisen tulotaulukon 
alamomentille 6 6 0 0.

Viraston henkilöstötaulukko sisältyy tämän pääluokan liitteeseen ”Henkilöstö”.

Unionin rahoitusosuus vuodeksi 2014 on yhteensä 10 747 619 euroa. Talousarvioon otettuun 10 055 619 euron määrään lisä
tään ylijäämän palautuksesta saatava 692 000 euron määrä.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 713/2009, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, energia-alan sääntelyvi
ranomaisten yhteistyöviraston perustamisesta (EUVL L 211, 14.8.2009, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1227/2011, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, energian tukkumarkki
noiden eheydestä ja tarkasteltavuudesta ETA:n kannalta (EUVL L 326, 8.12.2011, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 347/2013, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2013, Euroopan laajuisten ener
giainfrastruktuurien suuntaviivoista ja päätöksen N:o  1364/2006/EY kumoamisesta sekä asetusten (EY)  N:o  713/2009, 
(EY) N:o 714/2009 ja (EY) N:o 715/2009 muuttamisesta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti (EUVL L 115, 25.4.2013, s. 39).

32 02 51  Euroopan laajuisen energiaverkon yhteisen edun mukaisille hankkeille myönnetyn rahoitustuen loppuun saattaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 9 753 197 22 200 000 11 972 009 21 129 600,— 10 737 761,21

Selvitysosa

Entiset momentit 32 03 01 ja 32 03 02

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 2236/95, annettu 18 päivänä syyskuuta 1995, Euroopan laajuisten verkkojen alaan liittyvän yhtei
sön rahoitustuen myöntämistä koskevista yleisistä säännöistä (EYVL L 228, 23.9.1995, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o  1364/2006/EY, tehty 6  päivänä  syyskuuta 2006, Euroopan laajuisia energia
verkostoja koskevien suuntaviivojen vahvistamisesta (EUVL L 262, 22.9.2006, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 680/2007, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2007, yleisistä säännöistä yhtei
sön rahoitustuelle Euroopan laajuisten liikenne- ja energiaverkkojen alalla (EUVL L 162, 22.6.2007, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 347/2013, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2013, Euroopan laajuisten ener
giainfrastruktuurien suuntaviivoista ja päätöksen N:o  1364/2006/EY kumoamisesta sekä asetusten (EY)  N:o  713/2009, 
(EY) N:o 714/2009 ja (EY) N:o 715/2009 muuttamisesta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti (EUVL L 115, 25.4.2013, s. 39).

32 02 52  Talouden elpymistä edistävien energiahankkeiden loppuun saattaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— 85 259 157 — 285 532 789 0,— 183 666 759,31

Selvitysosa

Entiset alamomentit 32 04 14 01, 32 04 14 02, 32 04 14 03 ja 32 04 14 04

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 663/2009, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, yhteisön rahoitustukea 
energia-alan hankkeille koskevasta talouden elvytysohjelmasta (EUVL L 200, 31.7.2009, s. 31).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:326:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:115:0039:0039:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1995&mm=09&jj=23&type=L&nnn=228&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:262:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:162:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:115:0039:0039:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:200:0031:0031:FI:PDF
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32 02 77  Pilottihankkeet ja valmistelutoimet

32 02 77 01  Pilottihanke – Energiahuollon varmuus – Liuskekaasu

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— 140 000 — 60 000 200 000,— 0,—

Selvitysosa

Entinen momentti 32 04 18

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

32 02 77 02  Valmistelutoimi – Yhteistyömekanismit uusiutuvia energialähteitä koskevan direktiivin 2009/28/EY täytäntöönpanemiseksi

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— 350 000 — 150 000 500 000,— 0,—

Selvitysosa

Entinen momentti 32 04 19

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta valmistelutoimen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Euroopan parlamentin ja neuvoston 23 päivänä huhtikuuta 2009 uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edis
tämisestä antamassa direktiivissä 2009/28/EY (EUVL L 140, 5.6.2009, s. 16) määritetään kansalliset tavoitteet uusiutuvien ener
gialähteiden osuudelle energian kokonaisloppukulutuksesta, ja sen yhteydessä ehdotetaan uutta mekanismia kansallisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Jäsenvaltiot voivat käyttää kansallisia tukijärjestelmiä ja yhteistyömekanismeja, joista on säädetty 
uusiutuvia energialähteitä koskevassa direktiivissä 2009/28/EY. Näissä mekanismeissa, jotka tarjoavat jäsenvaltioille joustavuutta 
vapaaehtoisen yhteistyön pohjalta, viitataan jäsenvaltioiden välisiin tilastollisiin siirtoihin (6  artikla), jäsenvaltioiden välisiin 
yhteishankkeisiin (7 ja 8 artikla), jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisiin yhteishankkeisiin (9 ja 10 artikla) ja jäsenvalti
oiden välisiin yhteisiin tukijärjestelmiin (11 artikla).

Tämän valmistelutoimen yhteydessä tutkitaan, mitkä ovat näiden yhteistyömekanismien onnistuneen täytäntöönpanon edelly
tykset ja miten nämä mekanismit vaikuttavat muihin mekanismeihin tai kansallisiin tukijärjestelmiin, ja arvioitava, onko tämän 
mekanismin toiminnalle luotava oma erityinen kehyksensä. Tämän toimintakehyksen kehittämisessä olisi painotettava EU-maita, 
joilla on vähäinen rajatylittävä verkkokapasiteetti, ja alueita, joilla on merkittävästi potentiaalia tiettyjen uusiutuvia energialäh
teitä koskevien hankkeiden osalta.

Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0016:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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32 02 77 03  Pilottihanke – Luonnonvarojen säilyttämisen ja ilmastonmuutoksen torjumisen tukeminen aurinkoenergian käyttöä lisäämällä 
(terminen aurinkoenergia ja aurinkosähkö)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— — — — 0,— 0,—

Selvitysosa

Entinen momentti 32 04 17

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

32 02 77 04  Pilottihanke – Kestävän kaupunkikehityksen edistämisen ja siitä saatujen kokemusten levittämisen eurooppalainen puiteohjelma

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— p.m. — p.m. 0,— 0,—

Selvitysosa

Entinen momentti 32 04 12

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

32 02 77 05  Valmistelutoimi – Euroopan saaret ja yhteinen energiapolitiikka

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— p.m. — p.m. 0,— 0,—

Selvitysosa

Entinen momentti 32 04 13

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta valmistelutoimen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

32 02 77 06  Pilottihanke – Teknis-taloudelliset mallit monia lähteitä yhdistäville kaukolämpöverkostoille

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

1 750 000 875 000

Selvitysosa

Pilottihankkeen tavoitteena on lisätä kaukolämpö- ja jäähdytysverkostojen tehokkuutta kehittämällä seuraavan sukupolven 
kaukolämpö- ja jäähdytysverkostoja seuraavien toimien avulla:

— energian varastointijärjestelmien älykäs käyttö ja valvonta verkostossa, 

— ala-asemien parannettu suunnittelu ja älykäs valvonta rakennuksissa, joissa lämmitetään alhaisissa lämpötiloissa ja jäähdy
tetään korkeissa lämpötiloissa, 

— koko verkoston älykäs valvonta mukaan lukien uusiutuvat energialähteet (lähinnä terminen aurinkoenergia, maalämpö, 
jätelämpö), lämpöenergian kysyntä liitetyissä rakennuksissa ja jaetut ja yhteiset termisen energian varastointijärjestelmät.

Ensimmäisessä vaiheessa laaditaan alustava tutkimus (2014–2015) ja se sisältää

— älykkään valvonta-algoritmin jaetulle termisen energian varastoinnille ja ala-asemille, 

— edullisen järjestelmän, jolla määritellään kompaktien jaetun termisen energian varastointijärjestelmien varaustila 
rakennuksissa, 

— alhaisen lämpötilan ala-aseman suunnittelun parantamisen, sekä 

— yleisen valvontajärjestelmän, jolla korjataan monien (ennakoimattomien) uusiutuvien lämmönlähteiden ja liitettyjen raken
nusten termistä energiaa koskevien tarpeiden välistä epätasapainoa.

Yleisenä tavoitteena on lisätä termisen verkoston tehokkuutta ja vähentää lämmityksen (kaasulla toimiva lämpökattila) ja jääh
dytyksen (jäähdytin) varajärjestelmän primaarienergian kulutusta vähintään 20 prosenttia.

Toinen vaihe kattaa täytäntöönpano paikan päällä noin 60 rakennuksessa, joista osa liitetään pilottihankkeeseen vuosina 
2014–2015. Verkoston optimoinnin (varastointi + ala-asemat + valvonta) ansiosta päästösäästöjen arvioidaan olevan 1 021 ton
nia vuodessa. Laskelmiin ei ole (vielä) sisällytetty uusiutuvien lähteiden käytöstä aiheutuvia päästösäästöjä, sillä hankkeessa kes
kitytään seuraavan sukupolven verkostoon.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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LUKU  32 03  — YDINENERGIA

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
Maksut

2012/2014
Maksusitou

mukset Maksut Maksusitou
mukset Maksut Maksusitou

mukset Maksut

32 03 YDINENERGIA

32 03 01 Ydinmateriaalivalvonta 1.1 20 520 000 17 000 000 20 550 000 15 814 706 20 316 372,02 16 061 090,81 94,48

32 03 02 Ydinturvallisuus ja säteily
suojelu 1.1 3 286 000 2 700 000 2 200 000 1 976 838 1 716 214,— 1 668 208,46 61,79

32 03 03 Ydinvoimalaitosten käytös
täpoiston avustusohjelma

32 03 03 01 Kozloduy-ohjelma 1.1 39 416 000 p.m. —

32 03 03 02 Ignalina-ohjelma 1.1 60 641 000 p.m. —

32 03 03 03 Bohunice-ohjelma 1.1 30 320 000 p.m. —

Momentti 32 03 03 – 
Välisumma 130 377 000 p.m. —

32 03 51 Ydinvoimalaitosten 
käytöstäpoiston avustamisen 
loppuun saattaminen 
(2007–2013) 1.1 p.m. 180 000 000 267 000 000 181 869 118 259 904 000,— 179 016 544,78 99,45

Luku 32 03 – Yhteensä 154 183 000 199 700 000 289 750 000 199 660 662281 936 586,02 196 745 844,05 98,52

32 03 01  Ydinmateriaalivalvonta

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

20 520 000 17 000 000 20 550 000 15 814 706 20 316 372,02 16 061 090,81

Selvitysosa

Entinen momentti 32 05 01

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti seuraavat toimet:

— ennalta laadittujen puolivuotisohjelmien mukaisesti toteutettavista tarkastajien virkamatkoista ja lyhyellä varoitusajalla 
ilmoitettavista tarkastuksista aiheutuvat kulut (päivärahat ja matkakulut), 

— tarkastajien koulutus ja kokoukset jäsenvaltioiden ja ydinalan toimijoiden kanssa, 

— tarkastuksissa käytettävien laitteiden hankinnat, erityisesti seurantalaitteiden kuten digitaalisten videojärjestelmien, gamma-, 
neutroni- ja infrapunamittauslaitteiden, sähköisten sinettien ja niiden lukujärjestelmien hankinnat, 

— tarkastuksissa käytettävän tietotekniikkalaitteiston hankinnat ja päivitykset, 

— tarkastuksiin liittyvät erityiset tietotekniikkahankkeet (kehittäminen ja ylläpito), 

— seuranta- ja mittauslaitteiden korvaaminen laitteiden käytöstäpoistamisen yhteydessä, 

— laitteiden huolto, mukaan lukien Canberran, Ametekin, Forkin ja GBNS:n laitosten erityislaitteiden vakuutukset, 

— infrastruktuuriin liittyvät tekniset toimenpiteet, jätehuolto ja näytteiden kuljetus mukaan luettuina, 

— paikan päällä tehtävät analyysit (analyysin tekijöiden työkustannukset ja virkamatkakulut), 

— paikan päällä sijaitsevia työtiloja (laboratoriot, toimistot) koskevat sopimukset, 

— paikan päällä sijaitsevien laitosten ja keskuslaboratorioiden päivittäinen hallinta (korjaukset, huollot, tietotekniikkalaitteis
tot, tarvikkeiden ja kulutustavaroiden hankinnat jne.),
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— tarkastuksiin liittyvien sovellusten tietotekniikkatuki ja -testit.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti lisämäärärahoiksi voidaan ottaa myös

— perityt vakuutuskorvaukset, 

— komission ostamista tavaroista, töistä tai palveluista aiheettomasti maksettujen määrien palautukset.

Määrärahasta voidaan lisäksi kattaa sellaiset selvityksistä ja asiantuntijakokouksista aiheutuvat menot sekä tiedotus- ja julkaisu
menot, jotka liittyvät suoraan tämän momentin kattamien tavoitteiden saavuttamiseen, sekä mahdolliset muut menot tekni
sestä ja hallinnollisesta avusta, johon ei liity julkishallinnon tehtäviä ja jonka komissio on ulkoistanut erillisin palvelusopimuksin

Oikeusperusta

Tehtävä johtuu Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen toisen osaston VII luvussa ja 174 artiklassa komissiolle 
suoraan annetusta toimivallasta.

Komission asetus (Euratom) N:o 302/2005, annettu 8 päivänä helmikuuta 2005, Euratomin ydinmateriaalivalvonnan täytän
töönpanosta (EUVL L 54, 28.2.2005, s. 1).

Viiteasiakirjat-säädökset

Yhteisön, niiden jäsenvaltioiden, joilla ei ole ydinaseita, ja Kansainvälisen atomienergiajärjestön välinen kolmikantasopimus.

Yhteisön, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Kansainvälisen atomienergiajärjestön välinen kolmikantasopimus.

Yhteisön, Ranskan ja Kansainvälisen atomienergiajärjestön välinen kolmikantasopimus.

Yhteisön ja kolmansien maiden kuten Yhdysvaltojen, Kanadan ja Australian väliset yhteistyösopimukset.

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille, annettu 24  päivänä  maaliskuuta 1992, ydinmateriaalivalvonta
näytteiden todentamiseksi tehtäviä analyyseja varten paikalle perustettavista laboratorioista tehdystä komission päätöksestä 
(SEC(1992)515).

32 03 02  Ydinturvallisuus ja säteilysuojelu

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

3 286 000 2 700 000 2 200 000 1 976 838 1 716 214,— 1 668 208,46

Selvitysosa

Entinen momentti 32 05 02

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

— menot, joita komissiolle aiheutuu yhteisen ydinturvallisuuspolitiikan sekä säteilysuojelualan toimenpiteiden ja säädösten 
analysoinnissa, määrittelyssä, edistämisessä, seurannassa, arvioinnissa ja täytäntöönpanossa tarvittavien erityyppisten tie
tojen kokoamisesta ja käsittelystä erityisesti uusissa jäsenvaltioissa, 

— menot ionisoivan säteilyn vaikutusten seurantaan ja niiltä suojautumiseen liittyvistä toimista, joilla pyritään varmistamaan 
ihmisten terveyden suojelu ja ympäristön suojelu säteilyn ja radioaktiivisten aineiden aiheuttamilta vaaroilta. Nämä toimet 
liittyvät Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen nojalla määrättyihin erityistehtäviin,

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:054:0001:0001:FI:PDF
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— menot, joita aiheutuu ionisoivalta säteilyltä suojautumista jäsenvaltioiden tasolla valvovan tarkastushenkilöstön perusta
misesta ja toiminnasta. Näihin kustannuksiin sisältyvät oleskelukorvauksien ja matkakulujen (virkamatkat) lisäksi koulu
tuksesta, valmistelukokouksista ja tarkastuksissa käytettäviksi tarkoitettujen välineiden hankinnasta aiheutuvat 
kustannukset. 

— menot, jotka liittyvät 24 ja  25  päivänä  maaliskuuta 2011 annettujen Eurooppa-neuvoston päätelmien 31  kohdassa tar
koitettujen komission tehtävien täytäntöönpanoon.

Määrärahasta voidaan lisäksi kattaa tiedotus- ja julkaisumenot, jotka liittyvät suoraan tämän momentin kattamien tavoitteiden 
saavuttamiseen,

Oikeusperusta

Tehtävä johtuu Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen toisen osaston III luvussa ja 174 artiklassa komissiolle 
suoraan annetusta toimivallasta.

Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimus ja erityisesti sen 31 artikla (tietojen kerääminen ja perusnormeja täydentä
vän uuden lainsäädännön valmistelu) ja 33 artikla (direktiivien täytäntöönpano erityisesti lääketieteen alalla (toimintalohko C)).

Neuvoston direktiivi 96/29/Euratom, annettu 13  päivänä  toukokuuta 1996, perusnormien vahvistamisesta työntekijöiden ja 
väestön terveyden suojelemiseksi ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta (EYVL L 159, 29.6.1996, s. 1).

Neuvoston direktiivi 97/43/Euratom, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1997, henkilöiden terveyden suojelemisesta ionisoivan sätei
lyn aiheuttamilta vaaroilta lääketieteellisen säteilyaltistuksen yhteydessä ja direktiivin 84/466/Euratom kumoamisesta 
(EYVL L 180, 9.7.1997, s. 22)

Neuvoston direktiivi 2003/122/Euratom, annettu 22 päivänä  joulukuuta 2003, korkea-aktiivisten radioaktiivista ainetta sisäl
tävien umpilähteiden ja isännättömien lähteiden valvonnasta (EUVL L 346, 31.12.2003, s. 57).

Neuvoston direktiivi 2009/71/Euratom, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2009, ydinlaitosten ydinturvallisuutta koskevan yhtei
sön kehyksen perustamisesta (EUVL L 172, 2.7.2009, s. 18).

Seuraavissa säädöksissä komissiolle asetettujen velvoitteiden täytäntöönpano:

— neuvoston päätös 87/600/Euratom, tehty 14 päivänä  joulukuuta 1987, yhteisön järjestelyistä nopeaksi tietojenvaihdoksi 
säteilyhätätilanteen yhteydessä (EYVL L 371, 30.12.1987, s. 76), 

— neuvoston asetus (EY)  N:o  733/2008, annettu 15  päivänä  heinäkuuta 2008, kolmansista maista peräisin olevien maata
loustuotteiden tuontiedellytyksistä Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen (kodifioitu toisinto) (EUVL  L  201, 
30.7.2008, s. 1), 

— Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 35 artiklan toisen kohdan täytäntöönpano (ympä
ristön radioaktiivisuuden seurannan tarkastaminen).

32 03 03  Ydinvoimalaitosten käytöstäpoiston avustusohjelma

32 03 03 01  Kozloduy-ohjelma

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

39 416 000 p.m.

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Määrärahalla on tarkoitus kattaa Bulgariassa sijaitsevan Kozloduyn ydinvoimalan käytöstäpoistorahaston rahoittaminen Bulga
rian kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Menot liittyvät myös toimenpiteiden ja säännösten analysoinnissa, määrittelyssä, edistämisessä, seurannassa ja arvioinnissa tar
vittavien erityyppisten tietojen kokoamiseen ja käsittelyyn ydinlaitosten käytöstä poistamisen alalla.

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1996&mm=06&jj=29&type=L&nnn=159&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1997&mm=07&jj=09&type=L&nnn=180&pppp=0022&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:346:0057:0057:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:172:0018:0018:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1987&mm=12&jj=30&type=L&nnn=371&pppp=0076&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:201:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:201:0001:0001:FI:PDF
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Komissio toimittaa selvityksen tämän alamomentin nojalla sidottujen määrärahojen toteutuksesta sekä ajantasaistetut arviot asi
anomaisten ydinreaktoreiden käytöstä poistamista koskevien toimien kustannuksista ja aikatauluista.

Kozloduy-ohjelmaan osoitetuilla rahoitusosuudella voidaan kattaa myös sellaisiin valmistelu-, seuranta-, valvonta-, auditointi-
ja arviointitoimiin liittyviä kustannuksia, joita ohjelman hallinnointi ja sen tavoitteiden saavuttaminen edellyttävät. Tällaisiin toi
miin kuuluvat erityisesti tutkimukset, asiantuntijatapaamiset, tiedotus- ja viestintätoimet, myös toimielinten tiedotustoiminta 
unionin poliittisista prioriteeteista, sikäli kuin ne liittyvät asetuksen (Euratom)  N:o  1368/2013 yleisiin tavoitteisiin, tiedonkä
sittelyyn ja -vaihtoon keskittyviin tietoteknisiin verkostoihin liittyvät toimet sekä kaikki muu komission ohjelman hallinnoin
tiin antama tekninen ja hallinnollinen apu.

Rahoitusosuudella voidaan lisäksi kattaa teknisen ja hallinnollisen avun menoja, jotka ovat tarpeen, jotta voidaan varmistaa siir
tyminen ohjelman ja asetuksen (Euratom) N:o 647/2010 mukaisesti hyväksyttyjen toimenpiteiden välillä.

Oikeusperusta

Tehtävä johtuu Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 203  artiklassa komissiolle suoraan annetusta 
toimivallasta.

Neuvoston asetus (Euratom)  N:o  1368/2013, annettu 13  päivänä  joulukuuta 2013, unionin tuesta ydinvoimaloiden käytöstä 
poistamisen avustusohjelmille Bulgariassa ja Slovakiassa sekä asetusten (Euratom)  N:o  549/2007 ja  (Euratom)  N:o  647/2010 
kumoamisesta (EUVL L 346, 20.12.2013, s. 1), ja erityisesti sen 2 artiklan 2 kohdan a alakohta.

32 03 03 02  Ignalina-ohjelma

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

60 641 000 p.m.

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Määrärahalla on tarkoitus kattaa Liettuassa sijaitsevan Ignalinan ydinvoimalan käytöstäpoistorahaston rahoittaminen Liettuan 
kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Menot liittyvät myös toimenpiteiden ja säännösten analysoinnissa, määrittelyssä, edistämisessä, seurannassa ja arvioinnissa tar
vittavien erityyppisten tietojen kokoamiseen ja käsittelyyn ydinlaitosten käytöstä poistamisen alalla.

Komissio toimittaa selvityksen tämän alamomentin nojalla sidottujen määrärahojen toteutuksesta sekä ajantasaistetut arviot asi
anomaisten ydinreaktoreiden käytöstä poistamista koskevien toimien kustannuksista ja aikatauluista.

Ignalina-ohjelmaan osoitetuilla rahoitusosuudella voidaan kattaa myös sellaisiin valmistelu-, seuranta-, valvonta-, auditointi- ja 
arviointitoimiin liittyviä kustannuksia, joita ohjelman hallinnointi ja sen tavoitteiden saavuttaminen edellyttävät. Tällaisiin toi
miin kuuluvat erityisesti tutkimukset, asiantuntijatapaamiset, tiedotus- ja viestintätoimet, myös toimielinten tiedotustoiminta 
unionin poliittisista prioriteeteista, sikäli kuin ne liittyvät asetuksen (Euratom)  N:o  1369/2013 yleisiin tavoitteisiin, tiedonkä
sittelyyn ja -vaihtoon keskittyviin tietoteknisiin verkostoihin liittyvät toimet sekä kaikki muu komission ohjelman hallinnoin
tiin antama tekninen ja hallinnollinen apu.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:346:0001:0001:FI:PDF
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Rahoitusosuudella voidaan lisäksi kattaa teknisen ja hallinnollisen avun menoja, jotka ovat tarpeen, jotta voidaan varmistaa siir
tyminen ohjelman ja asetuksen (EY) N:o 1990/2006 mukaisesti hyväksyttyjen toimenpiteiden välillä.

Oikeusperusta

Tehtävä johtuu Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 203  artiklassa komissiolle suoraan annetusta 
toimivallasta.

Neuvoston asetus (Euratom)  N:o  1369/2013, annettu 13  päivänä  joulukuuta 2013, unionin tuesta ydinvoimaloiden käytöstä 
poistamisen avustusohjelmalle Liettuassa ja asetuksen (EY) N:o 1990/2006 kumoamisesta (EUVL L 346, 20.12.2013, s. 7), ja 
erityisesti sen 2 artiklan 2 kohta.

32 03 03 03  Bohunice-ohjelma

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

30 320 000 p.m.

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Määrärahalla on tarkoitus kattaa Slovakiassa sijaitsevan Bohunicen ydinvoimalan käytöstäpoistorahaston rahoittaminen Slova
kian kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Menot liittyvät myös toimenpiteiden ja säännösten analysoinnissa, määrittelyssä, edistämisessä, seurannassa ja arvioinnissa tar
vittavien erityyppisten tietojen kokoamiseen ja käsittelyyn ydinlaitosten käytöstä poistamisen alalla.

Komissio toimittaa selvityksen tämän alamomentin nojalla sidottujen määrärahojen toteutuksesta sekä ajantasaistetut arviot asi
anomaisten ydinreaktoreiden käytöstä poistamista koskevien toimien kustannuksista ja aikatauluista.

Bohunice-ohjelmaan osoitetuilla rahoitusosuudella voidaan kattaa myös sellaisiin valmistelu-, seuranta-, valvonta-, auditointi-
ja arviointitoimiin liittyviä kustannuksia, joita ohjelman hallinnointi ja sen tavoitteiden saavuttaminen edellyttävät. Tällaisiin toi
miin kuuluvat erityisesti tutkimukset, asiantuntijatapaamiset, tiedotus- ja viestintätoimet, myös toimielinten tiedotustoiminta 
unionin poliittisista prioriteeteista, sikäli kuin ne liittyvät asetuksen (Euratom)  N:o  1368/2013 yleisiin tavoitteisiin, tiedonkä
sittelyyn ja -vaihtoon keskittyviin tietoteknisiin verkostoihin liittyvät toimet sekä kaikki muu komission ohjelman hallinnoin
tiin antama tekninen ja hallinnollinen apu.

Rahoitusosuudella voidaan lisäksi kattaa teknisen ja hallinnollisen avun menoja, jotka ovat tarpeen, jotta voidaan varmistaa siir
tyminen ohjelman ja asetuksen (Euratom) N:o 549/2007 mukaisesti hyväksyttyjen toimenpiteiden välillä.

Oikeusperusta

Tehtävä johtuu Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 203  artiklassa komissiolle suoraan annetusta 
toimivallasta.

Neuvoston asetus (Euratom)  N:o  1368/2013, annettu 13  päivänä  joulukuuta 2013, unionin tuesta ydinvoimaloiden käytöstä 
poistamisen avustusohjelmille Bulgariassa ja Slovakiassa sekä asetusten (Euratom)  N:o  549/2007 ja  (Euratom)  N:o  647/2010 
kumoamisesta (EUVL L 346, 20.12.2013, s. 1), ja erityisesti sen 2 artiklan 2 kohdan b alakohta.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:346:0007:0007:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:346:0001:0001:FI:PDF
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32 03 51  Ydinvoimalaitosten käytöstäpoiston avustamisen loppuun saattaminen (2007–2013)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 180 000 000 267 000 000 181 869 118 259 904 000,— 179 016 544,78

Selvitysosa

Entinen momentti 32 05 03

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Tehtävä johtuu vuoden 2003 liittymissopimuksessa (kyseisen liittymissopimuksen liitteenä olevat pöytäkirjat N:o 4 Ignalinan 
ydinvoimalaitoksesta Liettuassa ja N:o 9 Slovakiassa sijaitsevan Jaslovské Bohunice V1 -ydinvoimalaitoksen 1 ja 2 reaktorista) 
komissiolle suoraan annetusta toimivallasta.

Tehtävä johtuu Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 203  artiklassa komissiolle suoraan annetusta 
toimivallasta.

Bulgariassa sijaitsevaa Kozloduyn ydinvoimalaa koskeva tehtävä johtuu samoin vuoden 2005 liittymisasiakirjan 30  artiklassa 
komissiolle suoraan annetusta toimivallasta.

Neuvoston asetus (EY) N:o 1990/2006, annettu 21 päivänä joulukuuta 2006, Tšekin tasavallan, Viron, Kyproksen, Latvian, Liet
tuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisasiakirjan Liettuassa sijaitsevaa Ignalinan ydinvoimalaitosta kos
kevan pöytäkirjan N:o 4 täytäntöönpanosta ”Ignalina-ohjelma” (EUVL L 411, 30.12.2006, s. 10).

Neuvoston asetus (Euratom) N:o 549/2007, annettu 14 päivänä toukokuuta 2007, Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, 
Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisasiakirjaan liitetyn Slovakiassa sijaitsevaa Bohunice V1 
-ydinvoimalaitoksen 1 ja 2 reaktoria koskevan pöytäkirjan N:o 9 täytäntöönpanosta (EUVL L 131, 23.5.2007, s. 1).

Neuvoston asetus (Euratom) N:o 647/2010, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2010, Bulgariassa sijaitsevan Kozloduyn ydinvoi
malan yksiköiden 1–4 käytöstä poistamiselle myönnettävästä unionin rahoitustuesta (”Kozloduy-ohjelma”) (EUVL  L  189, 
22.7.2010, s. 9).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:411:0010:0010:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:131:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:189:0009:0009:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:189:0009:0009:FI:PDF
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LUKU  32 04  — HORISONTTI  2020  — ENERGIAAN LIITTYVÄ TUTKIMUS JA INNOVOINTI

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
Maksut

2012/2014
Maksusitou

mukset Maksut Maksusitou
mukset Maksut Maksusitou

mukset Maksut

32 04 HORISONTTI 2020 – ENER
GIAAN LIITTYVÄ TUTKI
MUS JA INNOVOINTI

32 04 03 Yhteiskunnalliset haasteet

32 04 03 01 Siirtyminen luotettavaan, 
kestävään ja kilpailukykyi
seen energiajärjestelmään 1.1 292 962 845 28 886 164 —

Momentti 32 04 03 – 
Välisumma 292 962 845 28 886 164 —

32 04 50 (Euroopan talousalueen 
ulkopuolisilta) kolmansilta 
osapuolilta peräisin olevat 
määrärahat tutkimukseen ja 
teknologian kehittämiseen

32 04 50 01 (Euroopan talousalueen 
ulkopuolisilta) kolmansilta 
osapuolilta peräisin olevat 
määrärahat tutkimukseen ja 
teknologian kehittämiseen 
(2014–2020) 1.1 p.m. p.m. —

32 04 50 02 (Euroopan talousalueen 
ulkopuolisilta) kolmansilta 
osapuolilta peräisin olevat 
määrärahat tutkimukseen ja 
teknologian kehittämiseen 
(ennen vuotta 2014) 1.1 p.m. p.m. p.m. p.m. 1 839 274,61 1 745 293,24 —

Momentti 32 04 50 – 
Välisumma p.m. p.m. p.m. p.m. 1 839 274,61 1 745 293,24 —

32 04 51 Seitsemännen puiteohjelman 
(2007–2013) loppuun 
saattaminen 1.1 p.m. 125 175 972 171 635 030 116 069 721169 703 008,29 119 659 458,84 95,59

32 04 52 Aikaisempien (ennen vuotta 
2007) 
tutkimuspuiteohjelmien 
loppuun saattaminen 1.1 p.m. 4 739 966 p.m. 14 826 287 0,— 16 971 736,83 358,06

32 04 53 ”Älykäs energiahuolto 
Euroopassa” -ohjelman 
(2007–2013) loppuun 
saattaminen 1.1 p.m. 59 021 214 137 250 000 80 000 000132 998 223,56 89 257 739,02 151,23

32 04 54 ”Älykäs energiahuolto 
Euroopassa” -ohjelman 
(2003–2006) loppuun 
saattaminen 1.1 — p.m. — p.m. 0,— 422 073,87 —

Luku 32 04 – Yhteensä 292 962 845 217 823 316 308 885 030 210 896 008304 540 506,46 228 056 301,80 104,70

Selvitysosa

Tätä selvitysosaa sovelletaan kaikkiin tämän luvun budjettikohtiin.

Määrärahalla rahoitetaan tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 2020” (2014–2020) energiaan liittyviä toimia 
Euroopan strategisen energiateknologiasuunnitelman (SET-suunnitelman) alalla.



KOMISSIO
OSASTO 32 — ENERGIA

LUKU 32 04 — HORISONTTI 2020 — ENERGIAAN LIITTYVÄ TUTKIMUS JA INNOVOINTI (jatkoa)

II/1122 FI Euroopan unionin virallinen lehti 20.2.2014

Horisontti 2020 -puiteohjelman energiaan liittyvät SET-suunnitelman mukaiset toimet, erityisesti painopistealueen ”Yhteiskun
nalliset haasteet” erityistavoitteessa ”Turvallinen, puhdas ja tehokas energia”, mutta myös ohjelman muissa asiaan liittyvissä 
osissa, kuten ”Riskirahoituksen saatavuus”, edistävät ensisijaisesti Eurooppa 2020 -strategian lippulaivahanketta ”Innovaatiou
nioni” ja muita lippulaivahankkeita, kuten ”Resurssitehokas Eurooppa”, ”Globalisaation aikakauden teollisuuspolitiikka” ja
”Euroopan digitaalistrategia”, sekä eurooppalaisen tutkimusalueen (ERA) kehittämistä ja toimintaa. Horisontti 2020 
-puiteohjelma edistää osaamiseen ja innovointiin perustuvan talouden rakentamista koko unionin alueella kokoamalla riittä
västi uutta tutkimus-, kehittämis- ja innovointirahoitusta.

Horisontti 2020 -puiteohjelman toteutuksella pyritään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 179 artiklan mukai
siin yleisiin tavoitteisiin ja edesautetaan eurooppalaisen tutkimusalueen varaan rakentuvan osaamisyhteiskunnan aikaansaa
mista, eli tuetaan kaikenlaajuista valtioiden rajat ylittävää yhteistyötä koko unionin alueella, lisätään tietämyksen eturintamassa 
harjoitettavan tutkimuksen dynamiikkaa, luovuutta ja huippuosaamista, lisätään sekä määrällisesti että laadullisesti Euroopan 
inhimillisiä voimavaroja tutkimuksen ja teknologian alalla sekä tehostetaan tutkimus- ja innovointivalmiuksia kaikkialla Euroo
passa ja huolehditaan niiden parhaasta mahdollisesta käytöstä.

Momenteille ja alamomenteille otetaan myös kustannukset seuraavista: kokoukset, konferenssit, työpajat ja kollokviot, jotka 
komissio järjestää korkealla tieteellisellä tai teknologisella tasolla ja joista on Euroopalle erityistä etua; unionin lukuun toteute
tut erityis- ja puiteohjelmien selvitykset, avustukset, seuranta ja arviointi sekä korkean tason tieteelliset ja teknologiset analyysit 
ja arvioinnit, joiden tarkoituksena on kartoittaa unionin toimintaan erityisesti eurooppalaisen tutkimusalueen toteuttamisen 
yhteydessä soveltuvia uusia tutkimusaloja; tutkimusohjelmien seuranta ja niiden tulosten levittäminen, mukaan luettuina edel
listen tutkimuspuiteohjelmien toimien tulokset.

Määrärahat käytetään siten kuin kuvataan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1290/2013, annettu 11 päi
vänä joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaan ”Horisontti 2020” (2014–2020) osallistumista ja tulosten 
levittämistä koskevista säännöistä ja asetuksen (EY) N:o 1906/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 81).

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän luvun määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pää
luokan menotaulukon tämän osan Euroopan talousaluetta koskevaa liitettä, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Kolmannet maat tai kolmansien maiden organisaatiot voivat osallistua tiettyihin Euroopan tason yhteistyöhankkeisiin tieteel
lisen ja teknisen tutkimuksen alalla. Niiden rahoitusosuus otetaan tulotaulukon alamomenteille 6 0 1 3 ja 6 0 1 5 ja se voidaan 
ottaa lisämäärärahoiksi varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti.

Euroopan tason yhteistyöhön tieteellisen ja teknisen tutkimuksen alalla osallistuvilta valtioilta saatavat tulot otetaan tulotaulu
kon alamomentille 6 0 1 6, jolta ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti.

Unionin ohjelmiin osallistuvien ehdokasmaiden ja tapauksen mukaan myös Länsi-Balkanin mahdollisten ehdokkaiden rahoi
tusosuudesta saatavat tulot otetaan tulotaulukon alamomentille 6 0 3 1, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi varainhoitoase
tuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti.

Unionin toimiin osallistuvien ulkopuolisten elinten rahoitusosuudesta saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomen
tille 6 0 3 3, voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti.

Lisämäärärahat otetaan alamomentille 32 04 50 01.

Tämän luvun hallintomäärärahat otetaan momentille 32 01 05.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0081:0081:FI:PDF
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32 04 03  Yhteiskunnalliset haasteet

Selvitysosa

Horisontti 2020 -puiteohjelman tämän painopistealueen toimet kohdistuvat suoraan Eurooppa 2020 -strategiassa määriteltyi
hin politiikan painopisteisiin ja yhteiskunnallisiin haasteisiin. Kyseiset toimet toteutetaan haasteisiin perustuvalla lähestymista
valla, jossa kootaan yhteen eri alojen, teknologioiden ja tieteenalojen resursseja ja tietämystä. Toimet kattavat koko syklin 
tutkimuksesta markkinoille, ja niiden uutena painopisteenä ovat innovointiin liittyvät toimet, kuten pilottitoimet, demonstrointi, 
testausalustat, julkisten hankintojen tukeminen, suunnittelu, käyttäjälähtöinen innovointi, sosiaalinen innovointi ja innovaati
oiden saattaminen markkinoille. Toimilla tuetaan suoraan vastaavaa alakohtaista osaamista unionin tasolla.

32 04 03 01  Siirtyminen luotettavaan, kestävään ja kilpailukykyiseen energiajärjestelmään

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

292 962 845 28 886 164

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Määrärahalla on tarkoitus tukea Euroopan strategisen energiateknologiasuunnitelman (SET-suunnitelman) tavoitteita ja aloit
teita. Näitä ovat lähinnä tuulienergia, aurinkoenergia, bioenergia, hiilidioksidin talteenotto ja varastointi, älykkäät kaupungit sekä 
sähköverkot. Uusiutuvilla energialähteillä ja energian loppukäytön tehokkuudella, mukaan lukien älykkäät energiaverkot ja ener
gian varastointi, on suuri merkitys tulevissa kestävissä energiajärjestelmissä, joten näille toimintalohkoille osoitetaan vähintään 
85 prosenttia määrärahoista vuodesta 2014 alkaen.

Oikeusperusta

2013/743/EU: Neuvoston päätös, annettu 3 päivänä joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 
2020” (2014–2020) täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta ja päätösten 2006/971/EY, 2006/972/EY, 2006/973/EY, 
2006/974/EY ja 2006/975/EY kumoamisesta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 965), ja eri
tyisesti sen 3 artiklan 3 kohdan c alakohta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1291/2013, annettu 11  päivänä  joulukuuta 2013, tutkimuksen ja inno
voinnin puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–2020) ja päätöksen N:o  1982/2006/EY kumoamisesta (EUVL  L  347, 
20.12.2013, s. 104).

32 04 50  (Euroopan talousalueen ulkopuolisilta) kolmansilta osapuolilta peräisin olevat määrärahat tutkimukseen ja teknologian 
kehittämiseen

32 04 50 01  (Euroopan talousalueen ulkopuolisilta) kolmansilta osapuolilta peräisin olevat määrärahat tutkimukseen ja teknologian kehit
tämiseen (2014–2020)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m.

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan menot, jotka vastaavat tutkimukseen ja teknologiseen kehittämiseen osallistuvilta (Euroo
pan talousalueen ulkopuolisilta) kolmansilta osapuolilta tai mailta peräisin olevista tuloista saatavia lisämäärärahoja vuosina 
2014–2020.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0965:0965:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0104:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0104:FI:PDF
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Tulotaulukon alamomenteille 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 1 6, 6 0 3 1 ja 6 0 3 3 mahdollisesti otetut tulot voidaan ottaa määrärahoiksi 
varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti.

32 04 50 02  (Euroopan talousalueen ulkopuolisilta) kolmansilta osapuolilta peräisin olevat määrärahat tutkimukseen ja teknologian kehit
tämiseen (ennen vuotta 2014)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. p.m. p.m. 1 839 274,61 1 745 293,24

Selvitysosa

Entinen momentti 32 06 03

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan menot, jotka vastaavat tutkimukseen ja teknologiseen kehittämiseen osallistuvilta (Euroo
pan talousalueen ulkopuolisilta) kolmansilta osapuolilta tai mailta peräisin olevista tuloista saatavia lisämäärärahoja ennen vuotta 
2014.

Tulotaulukon alamomenteille 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 1 6, 6 0 3 1 ja 6 0 3 3 mahdollisesti otetut tulot voidaan ottaa määrärahoiksi 
varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti.

32 04 51  Seitsemännen puiteohjelman (2007–2013) loppuun saattaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 125 175 972 171 635 030 116 069 721 169 703 008,29 119 659 458,84

Selvitysosa

Entinen momentti 32 06 01

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta maksamatta olevat sitoumukset.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän momentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan Euroopan talousaluetta koskevaa liitettä, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1982/2006/EY, tehty 18 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan yhteisön seitse
männestä tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelmasta (2007–2013) (EUVL L 412, 30.12.2006, 
s. 1).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:412:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:412:0001:0001:FI:PDF
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Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1906/2006, annettu 18 päivänä  joulukuuta 2006, säännöistä, jotka kos
kevat yritysten, tutkimuskeskusten ja korkeakoulujen osallistumista seitsemännen puiteohjelman toimiin sekä tutkimustulosten 
levittämistä (2007–2013) (EUVL L 391, 30.12.2006, s. 1).

Neuvoston päätös 2006/971/EY, tehty 19 päivänä  joulukuuta 2006, Euroopan yhteisön seitsemännen tutkimuksen, teknolo
gian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelman (2007–2013) täytäntöön panemiseksi toteutettavasta erityisohjelmasta
”Yhteistyö” (EUVL L 400, 30.12.2006, s. 86).

32 04 52  Aikaisempien (ennen vuotta 2007) tutkimuspuiteohjelmien loppuun saattaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 4 739 966 p.m. 14 826 287 0,— 16 971 736,83

Selvitysosa

Entiset alamomentit 32 06 04 01 ja 32 06 04 02

Määräraha on tarkoitettu kattamaan edellisten tutkimuspuiteohjelmien ennen vuotta 2007 tehtyjen aiempien maksusitoumus
ten maksattaminen.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän momentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan Euroopan talousaluetta koskevaa liitettä, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 87/516/Euratom, ETY, tehty 28 päivänä syyskuuta 1987, yhteisöjen tutkimuksen ja teknologisen kehittämi
sen puiteohjelmasta (1987–1991) (EYVL L 302, 24.10.1987, s. 1).

Neuvoston päätös 90/221/Euratom, ETY, tehty 23 päivänä huhtikuuta 1990, yhteisöjen tutkimuksen ja teknologisen kehittä
misen puiteohjelmasta (1990–1994) (EYVL L 117, 8.5.1990, s. 28).

Neuvoston päätös 93/167/Euratom, ETY, tehty 15 päivänä maaliskuuta 1993, yhteisön tutkimuksen ja teknologian kehittämi
sen puiteohjelmasta (1990–1994) tehdyn päätöksen 90/221/Euratom, ETY muuttamisesta (EYVL L 69, 20.3.1993, s. 43).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o  1110/94/EY, tehty 26  päivänä  huhtikuuta 1994, Euroopan yhteisön neljän
nestä puiteohjelmasta tutkimusta, teknologista kehittämistä ja esittelyä koskevien toimien osalta (1994–1998) (EYVL  L  126, 
18.5.1994, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 616/96/EY, tehty 25 päivänä maaliskuuta 1996, tutkimusta, teknologista kehit
tämistä ja esittelyä koskevasta Euroopan yhteisön neljännestä puiteohjelmasta (1994–1998) tehdyn päätöksen N:o 1110/94/EY 
mukauttamisesta Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan Euroopan unioniin liittymisen vuoksi 
(EYVL L 86, 4.4.1996, s. 69).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 2535/97/EY, tehty 1 päivänä joulukuuta 1997, Euroopan yhteisön neljännestä 
puiteohjelmasta tutkimusta, teknologista kehittämistä ja esittelyä koskevien toimien osalta (1994–1998) tehdyn päätöksen 
N:o 1110/94/EY mukauttamisesta toisen kerran (EYVL L 347, 18.12.1997, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o  182/1999/EY, tehty 22  päivänä  joulukuuta 1998, Euroopan yhteisön tutki
musta, teknologista kehittämistä ja esittelyä tarkoittavia toimia koskevasta viidennestä puiteohjelmasta (1998–2002) (EYVL L 26, 
1.2.1999, s. 1).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:391:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:400:0086:0086:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1987&mm=10&jj=24&type=L&nnn=302&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1990&mm=05&jj=08&type=L&nnn=117&pppp=0028&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1993&mm=03&jj=20&type=L&nnn=069&pppp=0043&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=05&jj=18&type=L&nnn=126&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=05&jj=18&type=L&nnn=126&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1996&mm=04&jj=04&type=L&nnn=086&pppp=0069&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1997&mm=12&jj=18&type=L&nnn=347&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:026:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:026:0001:0001:FI:PDF
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Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o  1513/2002/EY, tehty 27  päivänä  kesäkuuta 2002, eurooppalaisen tutkimus
alueen toteuttamista ja innovointia tukevasta Euroopan yhteisön kuudennesta tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esitte
lyn puiteohjelmasta (2002–2006) (EYVL L 232, 29.8.2002, s. 1).

Neuvoston päätös 2002/834/EY, tehty 30 päivänä syyskuuta 2002, tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esittelyn erityis
ohjelmasta ”Eurooppalaisen tutkimusalueen integrointi ja lujittaminen” (2002–2006) (EYVL L 294, 29.10.2002, s. 1).

32 04 53  ”Älykäs energiahuolto Euroopassa” -ohjelman (2007–2013) loppuun saattaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 59 021 214 137 250 000 80 000 000 132 998 223,56 89 257 739,02

Selvitysosa

Entinen momentti 32 04 06

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta maksamatta olevat sitoumukset.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän momentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan Euroopan talousaluetta koskevaa liitettä, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1639/2006/EY, tehty 24 päivänä lokakuuta 2006, kilpailukyvyn ja innovoin
nin puiteohjelman (2007–2013) perustamisesta (EUVL L 310, 9.11.2006, s. 15).

32 04 54  ”Älykäs energiahuolto Euroopassa” -ohjelman (2003–2006) loppuun saattaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— p.m. — p.m. 0,— 422 073,87

Selvitysosa

Entinen momentti 32 04 01

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ”Älykäs energiahuolto Euroopassa” -ohjelman (2003–2006) aiemmin tehtyjen maksusi
toumuksien maksattaminen.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:232:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:294:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:310:0015:0015:FI:PDF
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Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän momentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan Euroopan talousaluetta koskevaa liitettä, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1230/2003/EY, tehty 26 päivänä kesäkuuta 2003, energia-alan toimien moni
vuotisesta ohjelmasta ”Älykäs energiahuolto Euroopassa” (2003–2006) (EUVL L 176, 15.7.2003, s. 29).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:176:0029:0029:FI:PDF
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Yhteenveto määrärahoista (2014 ja 2013) sekä toteutuksesta (2012)

Osasto
Luku Nimike

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitou-
mukset Maksut Maksusitou-

mukset Maksut Maksusitou-
mukset Maksut

33 01 OIKEUSASIOIDEN TOIMINTA
LOHKON HALLINTOMENOT 41 753 064 41 753 064 38 567 096 38 567 096 37 969 870,89 37 969 870,89

33 02 PERUSOIKEUDET JA KANSALAI
SUUS 83 943 081 84 300 081 101 317 768 84 743 099 101 301 119,79 83 661 531,16

33 03 OIKEUSASIAT 77 718 671 66 973 671 78 103 660 60 313 777 80 781 921,76 69 884 155,14

Osasto 33 – Yhteensä 203 414 816 193 026 816 217 988 524 183 623 972 220 052 912,44 191 515 557,19
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LUKU  33 01  —  OIKEUSASIOIDEN TOIMINTALOHKON HALLINTOMENOT

Momenttien 1, 2, 3 ja 5 yksityiskohtaiset tiedot esitetään luvussa XX 01

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
2012/2014

33 01 OIKEUSASIOIDEN TOIMINTA
LOHKON HALLINTOMENOT

33 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaiseen 
henkilöstöön liittyvät menot 
oikeusasioiden toimintalohkossa 5.2 32 974 581 29 363 205 28 597 683,78 86,73

33 01 02 Ulkopuolinen henkilöstö ja muut 
hallintomenot oikeusasioiden 
toimintalohkossa

33 01 02 01 Ulkopuolinen henkilöstö 5.2 3 072 252 3 126 611 3 716 721,53 120,98

33 01 02 11 Muut hallintomenot 5.2 1 271 824 1 336 067 1 376 456,— 108,23

Momentti 33 01 02 – Välisumma 4 344 076 4 462 678 5 093 177,53 117,24

33 01 03 Tieto- ja 
viestintätekniikkalaitteiden ja 
-palvelujen menot oikeusasioiden 
toimintalohkossa 5.2 2 134 407 1 858 213 2 054 100,30 96,24

33 01 04 Oikeusasioiden toimintalohkoon 
kuuluvien toimenpiteiden ja 
ohjelmien tukimenot

33 01 04 01 Perusoikeus- ja 
kansalaisuusohjelman tukimenot 3 1 100 000 2 233 000 1 714 131,11 155,83

33 01 04 02 Oikeusasioiden ohjelman 
tukimenot 3 1 200 000 650 000 510 778,17 42,56

Momentti 33 01 04 – Välisumma 2 300 000 2 883 000 2 224 909,28 96,74

Luku 33 01 – Yhteensä 41 753 064 38 567 096 37 969 870,89 90,94

33 01 01  Virkamiehiin ja väliaikaiseen henkilöstöön liittyvät menot oikeusasioiden toimintalohkossa

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

32 974 581 29 363 205 28 597 683,78

33 01 02  Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot oikeusasioiden toimintalohkossa

33 01 02 01  Ulkopuolinen henkilöstö

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

3 072 252 3 126 611 3 716 721,53
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33 01 02 11  Muut hallintomenot

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

1 271 824 1 336 067 1 376 456,—

33 01 03  Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot oikeusasioiden toimintalohkossa

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

2 134 407 1 858 213 2 054 100,30

33 01 04  Oikeusasioiden toimintalohkoon kuuluvien toimenpiteiden ja ohjelmien tukimenot

33 01 04 01  Perusoikeus- ja kansalaisuusohjelman tukimenot

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

1 100 000 2 233 000 1 714 131,11

Selvitysosa

Entiset alamomentit 33 01 04 01, 33 01 04 02 ja 33 01 04 06

Määrärahat on tarkoitettu kattamaan kuluja, jotka liittyvät Perusoikeus- ja kansalaisuusohjelman hallinnon ja sen tavoitteiden 
saavuttamisen edellyttämään valmistelu-, seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja arviointitoimintaan. Näihin toimiin kuuluvat erityi
sesti tutkimus, asiantuntijoiden kokoukset, tiedotus- ja viestintätoiminta, mukaan luettuna unionin poliittisista prioriteeteista tie
dottaminen sikäli kuin ne liittyvät tämän ohjelman yleisiin tavoitteisiin, tiedonkäsittelyyn ja -vaihtoon keskittyvään 
tietotekniikkaan liittyvät toimet sekä kaikki muu komission ohjelman hallinnointiin antama tekninen ja hallinnollinen apu.

Määräraha on tarkoitettu erityisesti kattamaan

— tekniseen ja hallinnolliseen apuun liittyvät menot, kun on kyse miesten ja naisten tasa-arvoon ja vammaisten erityistarpei
siin liittyvien toimenpiteiden toteuttamisesta, 

— selvityksistä ja asiantuntijakokouksista aiheutuvat menot sekä tiedotus- ja julkaisumenot, jotka liittyvät suoraan tämän ala
momentin kattaman ohjelman tai sen kattamien toimien tavoitteen saavuttamiseen, sekä mahdolliset muut menot tekni
sestä ja hallinnollisesta avusta, johon ei liity julkishallinnon tehtäviä ja jonka komissio on ulkoistanut erillisin 
palvelusopimuksin.
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Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän alamomentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Unionin ohjelmiin osallistuvien liittyvien maiden, ehdokasmaiden ja mahdollisten ehdokkaiden rahoitusosuuksista saatavat tulot, 
jotka otetaan tulotaulukon alamomentille  6  0  3  1, voidaan ottaa varainhoitoasetuksen 21  artiklan  2  kohdan e–g alakohdan 
mukaisesti määrärahoiksi samassa suhteessa kuin hallintoon liittyviin menoihin hyväksytty määrä on ohjelman 
kokonaismäärärahaan.

Oikeusperusta

Ks. luku 33 02.

33 01 04 02  Oikeusasioiden ohjelman tukimenot

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

1 200 000 650 000 510 778,17

Selvitysosa

Entiset alamomentit 33 01 04 03, 33 01 04 04 ja 33 01 04 05

Määrärahat on tarkoitettu kattamaan kuluja, jotka liittyvät ohjelman hallinnon ja sen tavoitteiden saavuttamisen edellyttämään 
valmistelu-, seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja arviointitoimintaan. Näihin toimiin kuuluvat erityisesti tutkimus, asiantuntijoiden 
kokoukset, tiedotus- ja viestintätoiminta, mukaan luettuna unionin poliittisista prioriteeteista tiedottaminen sikäli kuin ne liit
tyvät tämän ohjelman yleisiin tavoitteisiin, tiedonkäsittelyyn ja -vaihtoon keskittyvään tietotekniikkaan liittyvät toimet sekä 
kaikki muu komission ohjelman hallinnointiin antama tekninen ja hallinnollinen apu.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän alamomentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Unionin ohjelmiin osallistuvien liittyvien maiden, ehdokasmaiden ja mahdollisten ehdokkaiden rahoitusosuuksista saatavat tulot, 
jotka otetaan tulotaulukon alamomentille  6  0  3  1, voidaan ottaa varainhoitoasetuksen 21  artiklan  2  kohdan e–g alakohdan 
mukaisesti määrärahoiksi samassa suhteessa kuin hallintoon liittyviin menoihin hyväksytty määrä on ohjelman 
kokonaismäärärahaan.

Oikeusperusta

Ks. luku 33 02.
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LUKU  33 02  —  PERUSOIKEUDET JA KANSALAISUUS

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012
%

Maksut
2012/2014Maksusitou

mukset Maksut Maksusitou
mukset Maksut Maksusitou

mukset Maksut

33 02 PERUSOIKEUDET JA KANSA
LAISUUS

33 02 01 Oikeuksien suojelun varmis
taminen ja kansalaisten voi
maannuttaminen 3 23 007 000 5 467 000 —

33 02 02 Syrjinnän torjunnan ja tasa-
arvon edistäminen 3 31 151 000 7 284 000 — — 0,— 0,— 0,—

33 02 06 Euroopan unionin perusoike
usvirasto 3 21 109 000 21 109 000 21 024 400 21 024 400 20 376 020,— 20 376 020,— 96,53

33 02 07 Euroopan tasa-arvoinstituutti 3 6 776 081 6 776 081 6 322 368 6 322 368 7 741 800,— 7 741 800,— 114,25

33 02 51 Perusoikeus- ja kansalaisuus
ohjelmaan ja tasa-arvoon liit
tyvien toimenpiteiden loppuun 
saattaminen 3 p.m. 41 333 000 72 221 000 56 521 331 73 183 299,79 54 982 094,79 133,02

33 02 77 Pilottihankkeet ja valmistelu
toimet

33 02 77 01 Valmistelutoimi – Lasten 
oikeuksista vastaavien kansal
listen ja kansainvälisten viran
omaisten sekä lasten oikeuksia 
edistävien ja puolustavien kan
salaisyhteiskunnan järjestöjen 
eurooppalainen yhteistyö 3 — — — — 0,— 0,— —

33 02 77 02 Pilottihanke – Lapsikaappauk
sia ja lasten katoamisia koske
van eurooppalaisen 
varhaisvaroitusmekanismin 
toteuttaminen 3 — — — — 0,— 0,— —

33 02 77 03 Valmistelutoimi – Sukupuoleen 
perustuvaa ja lapsiin kohdistu
vaa väkivaltaa koskevan kan
sallisen lainsäädännön 
yhtenäistäminen 3 — — — — 0,— 0,— —

33 02 77 04 Pilottihanke – Euroopan laajui
nen metodologia lasten 
oikeuksia koskevien todisteisiin 
perustuvien politiikkojen kehit
tämiselle 3 p.m. 637 000 p.m. p.m. 0,— 329 816,24 51,78

33 02 77 05 Pilottihanke – Autismin kir
joon kuuluvien henkilöiden 
työllistäminen 3 p.m. p.m. — p.m. 0,— 231 800,13 —

33 02 77 06 Pilottihanke – Indikaattorien 
kehittäminen tasa-arvoa paikal
listasolla koskevan eurooppa
laisen peruskirjan 
täytäntöönpanon arvioimiseksi 3 p.m. 425 000 1 000 000 500 000 —
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Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
Maksut

2012/2014
Maksusitou-

mukset Maksut Maksusitou-
mukset Maksut Maksusitou-

mukset Maksut
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33 02 77 07 Pilottihanke – Euroopan unio
nin reaaliaikainen viittomakie
len sovellus ja palvelu 3 p.m. 319 000 750 000 375 000 —

33 02 77 08 Pilottihanke – Osaamisfoorumi 
ammattilaisille, jotka joutuvat 
tekemisiin naisten sukupuoli
elinten silpomisen kanssa 3 900 000 450 000 —

33 02 77 09 Pilottihanke – Romaniväestön 
kansalaisyhteiskunnan val
miuksien luominen ja roma
nien tiiviimpi osallistuminen 
romanien integraatiota edistä
vien kansallisten strategioiden 
seurantaan 3 1 000 000 500 000 —

Momentti 33 02 77 – 
Välisumma 1 900 000 2 331 000 1 750 000 875 000 0,— 561 616,37 24,09

Luku 33 02 – Yhteensä 83 943 081 84 300 081 101 317 768 84 743 099 101 301 119,79 83 661 531,16 99,24

Selvitysosa

Uusi ”Perusoikeudet ja kansalaisuus” -ohjelma on kolmen aikaisemman ohjelman seuraaja (”Perusoikeudet ja kansalaisuus”,
”Daphne III” ja työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevan ohjelman (”Progress”) osa-alueet ”syrjinnän torjuminen ja moni
muotoisuus” ja ”sukupuolten tasa-arvo”). Ohjelmassa pyritään luomaan alue, jolla edistetään ja suojellaan ihmisten oikeuksia 
tehostamalla unionin kansalaisuuteen perustuvien oikeuksien käyttämistä, edistämällä periaatteita, jotka koskevat syrjimättö
myyttä, tasa-arvoa ja väkivallan kaikilta muodoilta suojelua, edistämällä henkilötietosuojaa ja parantamalla lasten oikeuksien ja 
unionin kuluttajansuojaoikeuteen perustuvien oikeuksien suojelua.

33 02 01  Oikeuksien suojelun varmistaminen ja kansalaisten voimaannuttaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

23 007 000 5 467 000

Selvitysosa

Uusi momentti

Määrärahan tarkoituksena on edistää unionin kansalaisuuteen perustuvien oikeuksien käyttöä ja henkilötietojen korkeatasoisen 
suojan varmistamista, tehostaa lapsen oikeuksien kunnioittamista, edistää kaikilta naisiin kohdistuvan väkivallan muodoilta suo
jelua ja niiden torjuntaa sekä voimaannuttaa kuluttajia ja yrityksiä käymään kauppaa ja tekemään ostoksia sisämarkkinoilla pane
malla täytäntöön unionin kuluttajansuojaoikeuteen perustuvat oikeudet ja tukemalla yritysten elinkeinovapautta 
sisämarkkinoilla rajatylittävien liiketoimien muodossa.
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Määräraha on tarkoitettu erityisesti tukemaan toimia, joissa keskitytään seuraaville toiminta-aloille:

— vahvistetaan tietoisuutta unionin oikeudesta ja politiikoista; 

— tuetaan unionin oikeuden ja politiikkojen täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa; 

— edistetään valtioiden välistä yhteistyötä ja parannetaan keskinäistä tuntemusta ja luottamusta kaikkien toimintaan osallis
tuvien sidosryhmien kesken; 

— parannetaan niiden mahdollisten ongelmien tuntemusta ja ymmärtämystä, jotka saattavat vaikuttaa perussopimuksessa, 
perusoikeuskirjassa ja unionin johdetussa oikeudessa taattujen oikeuksien ja periaatteiden käyttöön, niin että voidaan taata 
näyttöön pohjautuva poliittinen päätöksenteko ja sääntely.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti seuraavantyyppiset toimet:

— analyysitoiminnat, kuten tietojen keruu ja tilastojen laatiminen; yhteisten menetelmien ja tarvittaessa indikaattoreiden tai 
vertailuarvojen kehittäminen; tutkimukset, selvitykset, analyysit ja mielipidemittaukset; arvioinnit ja vaikutustenarvioinnit; 
oppaiden, raporttien ja koulutusmateriaalin laatiminen ja julkaiseminen; unionin lainsäädännön ja politiikkojen täytän
töönpanon ja soveltamisen seuranta ja arviointi; työpajat, seminaarit, asiantuntijakokoukset ja konferenssit; 

— koulutustoimet, esimerkiksi henkilöstövaihto, työpajat, seminaarit, kouluttajien koulutustapahtumat sekä verkko- ym. kou
lutusmateriaalien laatiminen; 

— vastavuoroinen oppiminen, yhteistyö, tietoisuuden lisääminen ja levittäminen, esimerkiksi hyvien käytänteiden, innovatii
visten toimintatapojen ja kokemusten yksilöinti ja vaihto, vertaisarviointien ja vastavuoroisen oppimisen organisointi; kon
ferenssien ja seminaarien järjestäminen; tiedotus- ja valistuskampanjoiden ja -tapahtumien järjestäminen, Euroopan unionin 
poliittisia painopisteitä koskeva ulkoinen tiedotustoiminta mukaan lukien; ohjelmaan liittyvän tiedon ja sen tulosten levit
tämiseen tarkoitetun aineiston kokoaminen ja julkaiseminen; tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävien tietojärjestelmien 
ja -välineiden kehittäminen, käyttö ja ylläpito; 

— keskeisten toimijoiden, kuten jäsenvaltioiden, tukeminen niiden pannessa täytäntöön unionin oikeutta ja politiikkoja; nii
den keskeisten unionin tason verkostojen tukeminen, joiden toimet liittyvät tämän ohjelman tavoitteiden täytäntöönpa
noon; asiantuntijaelinten ja -organisaatioiden sekä keskus-, alue- ja paikallisviranomaisten verkottaminen unionin tasolla; 
asiantuntijaverkkojen rahoitus; unionin tason seurantakeskusten rahoitus.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän momentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Unionin ohjelmiin osallistuvien liittyvien maiden, ehdokasmaiden ja mahdollisten ehdokkaiden rahoitusosuuksista saatavat tulot, 
jotka otetaan tulotaulukon alamomentille 6 0 3 1, voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g 
alakohdan mukaisesti.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1381/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, perusoikeus-, tasa-arvo-
ja kansalaisuusohjelman perustamisesta kaudelle 2014–2020 (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 62) ja erityisesti kyseisen asetuksen 
4 artiklan 1 kohdan e–i alakohta.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:354:0062:0062:FI:PDF
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33 02 02  Syrjinnän torjunnan ja tasa-arvon edistäminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

31 151 000 7 284 000 — — 0,— 0,—

Selvitysosa

Uusi momentti

Määräraha on tarkoitettu edistämään sukupuoleen, rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuu
teen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän torjuntaa, naisten ja miesten tasa-arvo sekä vammaisten ja 
vanhusten oikeudet mukaan lukien.

Määräraha on tarkoitettu erityisesti tukemaan toimia, joissa keskitytään seuraaville toiminta-aloille:

— vahvistetaan tietoisuutta unionin oikeudesta ja politiikoista; 

— tuetaan unionin oikeuden ja politiikkojen täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa; 

— edistetään valtioiden välistä yhteistyötä ja parannetaan keskinäistä tuntemusta ja luottamusta kaikkien toimintaan osallis
tuvien sidosryhmien kesken; 

— parannetaan niiden mahdollisten ongelmien tuntemusta ja ymmärtämystä, jotka saattavat vaikuttaa perussopimuksessa, 
perusoikeuskirjassa ja unionin johdetussa oikeudessa taattujen oikeuksien ja periaatteiden käyttöön, niin että voidaan taata 
näyttöön pohjautuva poliittinen päätöksenteko ja sääntely.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti seuraavantyyppiset toimet:

— analyysitoiminnat, kuten tietojen keruu ja tilastojen laatiminen; yhteisten menetelmien ja tarvittaessa sukupuolten tasa-
arvoon ja sukupuolten tasa-arvon huomioon ottavaan budjetointiin liittyvien lähestymistapojen, indikaattoreiden tai ver
tailuarvojen kehittäminen; tutkimukset, selvitykset, analyysit ja mielipidemittaukset; arvioinnit ja vaikutustenarvioinnit; 
oppaiden, raporttien ja koulutusmateriaalin laatiminen ja julkaiseminen; unionin lainsäädännön ja politiikkojen täytän
töönpanon ja soveltamisen seuranta ja arviointi; työpajat, seminaarit, asiantuntijakokoukset ja konferenssit; 

— koulutustoimet, esimerkiksi henkilöstövaihto, työpajat, seminaarit, kouluttajien koulutustapahtumat sekä verkko- ym. kou
lutusmateriaalien laatiminen; 

— vastavuoroinen oppiminen, yhteistyö, tietoisuuden lisääminen ja levittäminen, esimerkiksi hyvien käytänteiden, innovatii
visten toimintatapojen ja kokemusten yksilöinti ja vaihto, vertaisarviointien ja vastavuoroisen oppimisen organisointi; kon
ferenssien ja seminaarien järjestäminen; tiedotus- ja valistuskampanjoiden ja -tapahtumien järjestäminen, unionin poliittisia 
painopisteitä koskeva ulkoinen tiedotustoiminta mukaan lukien; ohjelmaan liittyvän tiedon ja sen tulosten levittämiseen 
tarkoitetun aineiston kokoaminen ja julkaiseminen; tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävien tietojärjestelmien ja 
-välineiden kehittäminen, käyttö ja ylläpito; 

— keskeisten toimijoiden, kuten jäsenvaltioiden, tukeminen niiden pannessa täytäntöön unionin oikeutta ja politiikkoja; nii
den keskeisten unionin tason verkostojen tukeminen, joiden toimet liittyvät tämän ohjelman tavoitteiden täytäntöönpa
noon; asiantuntijaelinten ja -organisaatioiden sekä keskus-, alue- ja paikallisviranomaisten verkottaminen unionin tasolla; 
asiantuntijaverkkojen rahoitus; unionin tason seurantakeskusten rahoitus.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän momentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.
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Unionin ohjelmiin osallistuvien liittyvien maiden, ehdokasmaiden ja mahdollisten ehdokkaiden rahoitusosuuksista saatavat tulot, 
jotka otetaan tulotaulukon alamomentille 6 0 3 1, voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g 
alakohdan mukaisesti.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1381/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, perusoikeus-, tasa-arvo-
ja kansalaisuusohjelman perustamisesta kaudelle 2014–2020 (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 62) ja erityisesti kyseisen asetuksen 
4 artiklan 1 kohdan a–d alakohta.

33 02 06  Euroopan unionin perusoikeusvirasto

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

21 109 000 21 109 000 21 024 400 21 024 400 20 376 020,— 20 376 020,—

Selvitysosa

Entiset alamomentit 33 02 03 01 ja 33 02 03 02

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan unionin perusoikeusviraston henkilöstö- ja hallintomenot (osastot 1 ja 2).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston toimintamenot (osasto 3). Viraston tarkoituksena on tarjota unionin toimielimille 
ja jäsenvaltioiden viranomaisille neuvontaa ja asiantuntemusta perusoikeuksien alalla unionin lainsäädännön täytäntöönpanon 
yhteydessä ja auttaa niitä tällä tavoin varmistamaan perusoikeuksien kunnioittaminen, kun ne toimivaltuuksiensa puitteissa 
toteuttavat toimia tai määrittelevät toimintalinjoja.

Virasto pyrkii toteuttamaan seuraavat operatiiviset tavoitteet/tehtävät:

— unionin toimielinten ja jäsenvaltioiden avustaminen, 

— sidosryhmien verkostojen ja niiden keskinäisen vuoropuhelun edistäminen unionin tasolla, 

— tietojen ja tietoisuuden edistämiseen ja levittämiseen liittyvien toimien toteuttaminen perusoikeuksien näkyvyyden 
lisäämiseksi, 

— hallintorakenteen tehokas toiminta ja toiminnan täytäntöönpano.

Viraston on ilmoitettava budjettivallan käyttäjälle toiminta- ja hallintomenojen välisistä määrärahasiirroista.

Komission delegoidun asetuksen (EU)  N:o  1271/2013  20  artiklan mukaisesti palautetut määrät ovat (varainhoitoasetuksen 
21  artiklan  3  kohdan c alakohdan  mukaisia) käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, jotka otetaan yleisen tulotaulukon 
alamomentille 6 6 0 0.

Unionin ohjelmiin osallistuvien ehdokasmaiden ja tapauksen mukaan myös Länsi-Balkanin mahdollisten ehdokkaiden rahoi
tusosuuksista saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille 6 0 3 1, voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuk
sen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti.

Viraston henkilöstötaulukko sisältyy tämän pääluokan liitteeseen ”Henkilöstö”.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:354:0062:0062:FI:PDF
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Asetus (EY) N:o 168/2007 tuli voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2007. Samasta päivästä alkaen perusoikeusvirasto korvasi Euroo
pan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen ja on oikeudellisesti sen seuraaja sekä otti hoidettavakseen kaikki seuranta
keskuksen lailliset oikeudet ja velvoitteet, taloudelliset sitoumukset ja vastuut sekä työsopimukset asetuksen 
(EY) N:o 168/2007 23 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Unionin rahoitusosuus vuodeksi 2014 on yhteensä 21 229 000 euroa. Talousarvioon otettuun 21 109 000 euron määrään lisä
tään ylijäämän palautuksesta saatava 120 000 euron määrä.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY)  N:o  1035/97, annettu 2  päivänä  kesäkuuta 1997, Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakes
kuksen perustamisesta (EYVL L 151, 10.6.1997, s. 1).

Neuvoston asetus (EY) N:o 168/2007, annettu 15 päivänä helmikuuta 2007, Euroopan unionin perusoikeusviraston perusta
misesta (EUVL L 53, 22.2.2007, s. 1).

33 02 07  Euroopan tasa-arvoinstituutti

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

6 776 081 6 776 081 6 322 368 6 322 368 7 741 800,— 7 741 800,—

Selvitysosa

Entiset alamomentit 33 06 03 01 ja 33 06 03 02

Määräraha on tarkoitettu kattamaan instituutin henkilöstö- ja hallintomenot (osastot 1 ja 2) sekä toimintamenot (osasto 3).

Instituutin on ilmoitettava budjettivallan käyttäjälle toiminta- ja hallintomenojen välisistä määrärahasiirroista.

Instituutin henkilöstötaulukko sisältyy tämän pääluokan liitteeseen ”Henkilöstö”.

Komission delegoidun asetuksen (EU)  N:o  1271/2013  20  artiklan mukaisesti palautetut määrät ovat (varainhoitoasetuksen 
21  artiklan  3  kohdan c alakohdan  mukaisia) käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, jotka otetaan yleisen tulotaulukon 
alamomentille 6 6 0 0.

Jäsenvaltioiden hallitusten edustajien Euroopan tasa-arvoinstituutin toimipaikan sijainnista 11 päivänä joulukuuta 2006 yhteis
ymmärryksessä tekemän päätöksen 2006/996/EY (EUVL  L  403, 30.12.2006, s.  61) mukaisesti Euroopan tasa-arvoinstituutin 
toimipaikka on Vilnassa.

Unionin rahoitusosuus vuodeksi 2014 on yhteensä 7 340 081 euroa. Talousarvioon otettuun 6 776 081 euron määrään lisä
tään ylijäämän palautuksesta saatava 564 000 euron määrä.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY)  N:o  1922/2006, annettu 20  päivänä  joulukuuta 2006, Euroopan tasa-
arvoinstituutin perustamisesta (EUVL L 403, 30.12.2006, s. 9).

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1997&mm=06&jj=10&type=L&nnn=151&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:053:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:403:0061:0061:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:403:0009:0009:FI:PDF
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33 02 51  Perusoikeus- ja kansalaisuusohjelmaan ja tasa-arvoon liittyvien toimenpiteiden loppuun saattaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 41 333 000 72 221 000 56 521 331 73 183 299,79 54 982 094,79

Selvitysosa

Entiset momentit 33 02 01, 33 02 04, 33 02 05, 33 05 01, 33 05 02, 33 06 01, 33 06 02 ja 33 06 05

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta maksamatta olevat sitoumukset.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän momentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Ehdokasmaat voivat käyttää liittymistä valmistelevan Phare-välineen rahoitusta ohjelmaan osallistumisesta aiheutuvien kulujen 
kattamiseksi.

Unionin ohjelmiin osallistuvien ehdokasmaiden ja tapauksen mukaan myös Länsi-Balkanin mahdollisten ehdokkaiden rahoi
tusosuuksista saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille 6 0 3 1, voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuk
sen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

Komission institutionaalisista oikeuksista johtuvat tehtävät, sellaisina kuin niistä on säädetty unionin yleiseen talousarvioon 
sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 25  päivänä  loka
kuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, 
s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

Komission hallinnollisesta autonomiasta johtuvat tehtävät, sellaisina kuin niistä on säädetty unionin yleiseen talousarvioon sovel
lettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 25  päivänä  lokakuuta 
2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom)  N:o  966/2012 (EUVL  L  298, 26.10.2012, s.  1) 
54 artiklan 2 kohdassa.

Neuvoston päätös, tehty 9  päivänä  heinäkuuta 1957, kaivosteollisuuden turvallisuuden pysyvän neuvottelukunnan toimival
tuuksista ja työjärjestyksestä (EYVL 28, 31.8.1957, s. 487/57).

Neuvoston päätös 74/325/ETY, tehty 27 päivänä kesäkuuta 1974, työturvallisuuden, työhygienian ja työterveyshuollon neuvoa-
antavan komitean perustamisesta (EYVL L 185, 9.7.1974, s. 15).

Neuvoston päätös 74/326/ETY, tehty 27 päivänä kesäkuuta 1974, kaivosteollisuuden turvallisuuden ja terveellisyyden pysyvän 
neuvottelukunnan vastuualueen laajentamisesta kaikkeen vuoriteollisuuteen (EYVL L 185, 9.7.1974, s. 18).

Neuvoston direktiivi 89/391/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1989, toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja tervey
den parantamisen edistämiseksi työssä (EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1) ja siihen liittyvät erityisdirektiivit.

Neuvoston direktiivi 92/29/ETY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 1992, terveydelle ja turvallisuudelle asetettavista vähimmäis
vaatimuksista aluksilla tapahtuvan sairaanhoidon parantamiseksi (EYVL L 113, 30.4.1992, s. 19).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1957&mm=08&jj=31&type=X&nnn=028&pppp=0487&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1974&mm=07&jj=09&type=L&nnn=185&pppp=0015&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1974&mm=07&jj=09&type=L&nnn=185&pppp=0018&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1989&mm=06&jj=29&type=L&nnn=183&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1992&mm=04&jj=30&type=L&nnn=113&pppp=0019&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
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Neuvoston päätös 98/171/EY, tehty 23  päivänä  helmikuuta 1998, analysointia, tutkimusta ja yhteistyötä koskevista yhteisön 
toimista työllisyyden ja työmarkkinoiden alalla (EYVL L 63, 4.3.1998, s. 26).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 293/2000/EY, tehty 24 päivänä  tammikuuta 2000, lapsiin, nuoriin ja naisiin 
kohdistuvan väkivallan ehkäiseviä toimenpiteitä koskevasta yhteisön toimintaohjelmasta (Daphne-ohjelma) (vuosille 
2000–2003) (EYVL L 34, 9.2.2000, s. 1).

Neuvoston päätös 2000/750/EY, tehty 27 päivänä marraskuuta 2000, syrjinnän torjumista koskevan yhteisön toimintaohjel
man perustamisesta (vuosiksi 2001–2006) (EYVL L 303, 2.12.2000, s. 23).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o  50/2002/EY, tehty 7  päivänä  joulukuuta 2001, yhteisön toimintaohjelman 
perustamisesta sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaa koskevan jäsenvaltioiden yhteistyön edistämiseksi (EYVL  L  10, 12.1.2002, 
s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1145/2002/EY, tehty 10 päivänä kesäkuuta 2002, työllisyyden alalla toteutet
tavista yhteisön edistämistoimista (EYVL L 170, 29.6.2002, s. 1).

Neuvoston päätös, tehty 22 päivänä heinäkuuta 2003, työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antavan komitean perustami
sesta (EUVL C 218, 13.9.2003, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 803/2004/EY, tehty 21 päivänä huhtikuuta 2004, lapsiin, nuoriin ja naisiin koh
distuvan väkivallan ehkäisemistä ja torjuntaa sekä väkivallan uhrien ja riskiryhmien suojelemista koskevan yhteisön toiminta
ohjelman hyväksymisestä (vuosiksi 2004–2008) (Daphne II -ohjelma) (EUVL L 143, 30.4.2004, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1554/2005/EY, tehty 7 päivänä syyskuuta 2005, naisten ja miesten tasa-arvoon 
liittyvää yhteisön strategiaa koskevan toimintaohjelman perustamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 2001/51/EY ja yhteisön 
toimintaohjelman perustamisesta miesten ja naisten tasa-arvon alalla toimivien eurooppalaisten järjestöjen toiminnan edistä
miseksi tehdyn päätöksen N:o 848/2004/EY muuttamisesta (EUVL L 255, 30.9.2005, s. 9).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o  1672/2006/EY, tehty 24  päivänä  lokakuuta 2006, työllisyyttä ja sosiaalista 
yhteisvastuuta koskevan yhteisön Progress-ohjelman perustamisesta (EUVL L 315, 15.11.2006, s. 1).

Neuvoston päätös 2007/252/EY, tehty 19 päivänä huhtikuuta 2007, perusoikeuksia ja kansalaisuutta koskevan erityisohjelman 
perustamisesta vuosiksi 2007–2013 osana perusoikeuksien ja oikeusasioiden yleisohjelmaa (EUVL L 110, 27.4.2007, s. 33).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 779/2007/EY, tehty 20 päivänä kesäkuuta 2007, lapsiin, nuoriin ja naisiin koh
distuvan väkivallan ehkäisemistä ja torjuntaa sekä väkivallan uhrien ja riskiryhmien suojelemista koskevan erityisohjelman 
(Daphne III -ohjelma) perustamisesta vuosiksi 2007–2013 osana perusoikeuksien ja oikeusasioiden yleisohjelmaa (EUVL L 173, 
3.7.2007, s. 19).

Viiteasiakirjat-säädökset

Tehtävä, jota komissio toteuttaa Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 136, 137 ja 140 artiklassa (Euroopan unionin toi
minnasta tehdyn sopimuksen 151, 153 ja 156 artiklassa) sille suoraan annetun toimivallan perusteella.

Euroopan hiili- ja teräsyhteisön korkean viranomaisen ja Kansainvälisen työjärjestön työturvallisuuden ja -hygienian kansain
välisen informaatiokeskuksen (CIS) vuonna 1959 tekemä yleissopimus.

Komission 6  päivänä  huhtikuuta 2005 esittämä tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille perusoikeuksien ja oikeus
asioiden puiteohjelman perustamisesta vuosiksi 2007–2013 (KOM(2005) 122).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:063:0026:0026:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:034:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:303:0023:0023:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:010:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:010:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:170:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2003:218:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:143:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:255:0009:0009:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:315:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:110:0033:0033:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:173:0019:0019:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:173:0019:0019:FI:PDF
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33 02 77  Pilottihankkeet ja valmistelutoimet

33 02 77 01  Valmistelutoimi – Lasten oikeuksista vastaavien kansallisten ja kansainvälisten viranomaisten sekä lasten oikeuksia edistävien ja 
puolustavien kansalaisyhteiskunnan järjestöjen eurooppalainen yhteistyö

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— — — — 0,— 0,—

Selvitysosa

Entinen momentti 33 02 06

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta valmistelutoimen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission tiedonanto, annettu 4  päivänä  heinäkuuta 2006, ”Tavoitteena lasten oikeuksia koskeva EU:n strategia” 
(KOM(2006) 367)

33 02 77 02  Pilottihanke – Lapsikaappauksia ja lasten katoamisia koskevan eurooppalaisen varhaisvaroitusmekanismin toteuttaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— — — — 0,— 0,—

Selvitysosa

Entinen momentti 33 02 07

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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33 02 77 03  Valmistelutoimi – Sukupuoleen perustuvaa ja lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa koskevan kansallisen lainsäädännön 
yhtenäistäminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— — — — 0,— 0,—

Selvitysosa

Entinen momentti 33 02 08

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta valmistelutoimen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

33 02 77 04  Pilottihanke – Euroopan laajuinen metodologia lasten oikeuksia koskevien todisteisiin perustuvien politiikkojen kehittämiselle

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 637 000 p.m. p.m. 0,— 329 816,24

Selvitysosa

Entinen momentti 33 02 09

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

33 02 77 05  Pilottihanke – Autismin kirjoon kuuluvien henkilöiden työllistäminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. — p.m. 0,— 231 800,13

Selvitysosa

Entinen momentti 33 06 07

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

33 02 77 06  Pilottihanke – Indikaattorien kehittäminen tasa-arvoa paikallistasolla koskevan eurooppalaisen peruskirjan täytäntöönpanon 
arvioimiseksi

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 425 000 1 000 000 500 000

Selvitysosa

Entinen momentti 33 06 09

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Naisten ja miesten välistä tasa-arvoa paikallistasolla koskeva eurooppalainen peruskirja tuo esiin paikallisviranomaisten mah
dollisuudet toimiin sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi. Jotta peruskirja olisi poliittisesti tehokas, sen tavoitteet on määritel
tävä asiaankuuluvien indikaattorien avulla, jotka ovat erityisesti ja erehtymättömästi mitattavissa olevia, perusteellisia ja kattavia, 
realistisia ja muutettavissa olevia ja joiden perusteella täytäntöönpanon nykytilaa voidaan verrata peruskirjan tavoitteisiin. Pilot
tihankkeella on tarkoitus rahoittaa toimet, joilla kehitetään indikaattoreita peruskirjan täytäntöönpanon arvioimiseksi (samalla 
tavoin kuin unioni seuraa YK:n Pekingin prosessia). Yhteistyössä paikallisten viranomaisten kanssa Euroopan tasa-arvoinstituutti 
voitaisiin ottaa toimintaan mukaan ottaen huomioon sen asiantuntemus indikaattoreiden kehittämisen alalla. Pilottihankkeen 
olisi tarkoitus kestää kaksi vuotta ja sen määrärahat ovat yhteensä 1 000 000 euroa, joiden avulla paikalliset toimijat voivat seu
rata peruskirjan täytäntöönpanoa aikaisempaa paremmin.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

33 02 77 07  Pilottihanke – Euroopan unionin reaaliaikainen viittomakielen sovellus ja palvelu

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 319 000 750 000 375 000

Selvitysosa

Entinen momentti 16 04 05

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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Hankkeen tavoitteena on kehittää palvelukonsepti ja sen perusteella tekninen foorumi ja palvelu kaikkia unionin kuuroja ja huo
nokuuloisia varten, jotta nämä voisivat tarvittaessa turvautua reaaliaikaiseen viittomakielen tulkkaukseen pätevän viittomakie
len tulkin tai reaaliajassa tapahtuvan tekstityksen avulla (kyseisen jäsenvaltion tai unionin toimielimen rahoituksella) ja jotta he 
voisivat kommunikoida itsenäisesti unionin toimielinten, kuten Euroopan parlamentin tai komission, kanssa. Yleinen tavoite 
on kehittää internetiä ja kannettavia laitteita varten palvelu ja tietotekniikkasovellus, jota käyttäen kuurot ja huonokuuloiset hen
kilöt voivat hyödyntää valtuutettujen viittomakielen tulkkien palveluja ja tekstitystä kommunikoidessaan unionin toimielinten, 
kuten parlamentin ja komission, kanssa.

Hanketta perustellaan sillä, että kuurot kansalaiset, kuurot tai huonokuuloiset Euroopan parlamentin jäsenet tai virkamiehet 
mukaan luettuina, eivät voi tätä nykyä kommunikoida unionin toimielinten kanssa suoraan: käytännössä kuurojen tai huono
kuuloisten yhteydenpidossa toimielimiin tarvitaan lähes aina viittomakielen tulkkia. Toimielinvierailuilla tällaisten kansalaisten 
tukena on yleensä tulkki, mikä vaatii valtavaa organisointia ja on lisäksi kallista kaikille osapuolille.

Pilottihankkeella varmistetaan lähes miljoonan kuuron ja  60–80  miljoonan huonokuuloisen henkilön suora viittomakielinen 
kommunikointimahdollisuus kaikkien unionin toimielinten kanssa kaikissa jäsenvaltioissa.

Pilottihankkeen perustana on 18 päivänä heinäkuuta 1988 annettu Euroopan parlamentin päätöslauselma kuurojen viittoma
kielistä (EYVL C 187, 18.7.1988, s. 236), 18 päivänä marraskuuta 1998 annettu päätöslauselma viittomakielistä (EYVL C 379, 
7.12.1998, s. 66) sekä 25 päivänä lokakuuta 2011 annettu päätöslauselma vammaisten liikkuvuudesta ja osallistamisesta sekä 
Euroopan vammaisstrategiasta 2010–2020 (EUVL C 131 E, 8.5.2013, s. 9).

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

33 02 77 08  Pilottihanke – Osaamisfoorumi ammattilaisille, jotka joutuvat tekemisiin naisten sukupuolielinten silpomisen kanssa

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

900 000 450 000

Selvitysosa

Pilottihankkeen tarkoituksena on antaa asianomaisissa jäsenvaltioissa toimiville asiaankuuluville toimijoille mahdollisuus kehit
tää web-pohjainen naisten sukupuolielinten silpomista käsittelevä osaamisfoorumi. Foorumi kehitetään terveydenhuollon, las
tensuojelun, turvapaikka- ja muuttoliikeasioiden, poliisin ja oikeuslaitoksen asiantuntijoille, jotka kohtaavat naisia ja tyttöjä, jotka 
ovat joutuneet tekemisiin sukupuolielinten silpomisen kanssa tai elävät sitä koskevan uhan alaisina, ja he vastaavat myös sen 
kehittämisestä. Foorumi on myös tiedotusvälineiden käytettävissä. Myös kansalliset ja alueelliset viranomaiset ja kansalaisyh
teiskunnan järjestöt ovat tärkeitä kumppaneita. Tällaisen foorumin ansiosta ammattilaiset saavat helposti tietoa ja tukea, jonka 
avulla he voivat tukea uhreja aikaisempaa tehokkaammin, auttaa ehkäisemään naisten sukupuolielinten silpomista ja suojella 
naisia ja tyttöjä, jotka ovat joutuneet tekemisiin sukupuolielinten silpomisen kanssa tai jotka elävät sitä koskevan uhan alaisina. 
Lisäksi hanke edesauttaa rikoksen uhrien oikeuksia ja kansainvälistä suojelua koskevien rikoksen uhrien oikeuksia, tukea ja suo
jelua koskevista vähimmäisvaatimuksista 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2012/29/EU (EUVL  L  315, 14.11.2012, s.  57) ja kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevista yhteisistä 
menettelyistä 26 päivänä kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/32/EU (EUVL L 180, 
29.6.2013, s. 60) täytäntöönpanoa erityisesti vähimmäisvaatimusten ja vastaanotto-olosuhteiden osalta.

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1988&mm=07&jj=18&type=C&nnn=187&pppp=0236&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:1998:379:0066:0066:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:1998:379:0066:0066:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:131E:0009:0009:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0057:0057:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0060:0060:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0060:0060:FI:PDF
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Kehitetään web-pohjainen naisten sukupuolielinten silpomista käsittelevä osaamisfoorumi ammattilaisille Euroopassa, joka 
perustuu verkko-oppimisen välineisiin ja jossa on erilliset osiot kaikkia hallintoelimiä ja viranomaisia varten. Se kehitetään osal
listuvien maiden kielillä ja se sisältää kaikkia jäsenvaltioita koskevat yhteiset tiedot sekä maakohtaisen lainsäädännön ja maa
kohtaiset yhteyspisteet. Osioita kehitetään poliisi- ja oikeusviranomaisia ja eri alojen (sosiaalityöntekijät, lastensuojelu, 
vastaanottokeskukset, maahanmuuttoviranomaiset, koulutusala ja tiedotusvälineet) ammattilaisia varten. Lisäksi voidaan laatia 
suuntaviivoja ammattilaisille, jotka tarvitsevat välitöntä neuvontaa. Välineellä lisätään tämän käytännön tuntemusta, estetään 
käytännön leimaaminen tiedotusvälineissä ja suojellaan naisia ja tyttöjä, jotka ovat joutuneet tekemisiin sukupuolielinten silpo
misen kanssa tai jotka elävät sitä koskevan uhan alaisina.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

33 02 77 09  Pilottihanke – Romaniväestön kansalaisyhteiskunnan valmiuksien luominen ja romanien tiiviimpi osallistuminen romanien 
integraatiota edistävien kansallisten strategioiden seurantaan

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

1 000 000 500 000

Selvitysosa

EU:n kehyksessä romanien integraatiota edistäville kansallisille strategioille jäsenvaltioita kehotetaan sisällyttämään strategioi
den täytäntöönpanoon ja sen seurantaan vankat seurantamekanismit ja ottamaan kansalaisyhteiskunta, myös romaniväestön 
kansalaisjärjestöt, siihen mukaan. Valmiuksien luominen on tarpeen, jotta romaniväestön kansalaisjärjestöt voivat valmistautua 
osallistumaan ohjelmien suunnitteluun ja toteutukseen. Pilottihanke auttaisi luomaan romaniväestön paikallista kansalaisyh
teiskuntaa ja kehittämään sen valmiuksia sekä kehittämään romanien integraation ja osallistamisen seurantamekanismin. Tämä 
tapahtuisi erityisesti laatimalla ja jakelemalla niin kutsuttuja varjoraportteja, joissa kansalaisyhteiskunnan yhteenliittymät voisi
vat täydentää jäsenvaltioiden esittämiä strategioidensa täytäntöönpanoa koskevia raportteja tai esittää niille vaihtoehtoisia tie
toja. Varjoraportit voivat tarjota kansalliseen ja unionin päätöksentekoon paikallista tietoa ja kuvastaa hallitusten toimien 
todellisia sosiaalisia vaikutuksia. Seurannassa keskityttäisiin strategioiden paikallistason täytäntöönpanoon neljällä ensisijaisella 
alalla (työllisyys, koulutus, asuminen, terveydenhoito) sekä syrjimättömyyden ja sukupuolten tasa-arvon aloilla, ja se tuottaisi 
tietoa myös kansalaisyhteiskunnan osallistumisen, unionin varojen käytön ja romanien osallistamista koskevien toimien valta
virtaistamisen laajuudesta.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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LUKU  33 03  —  OIKEUSASIAT

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
Maksut

2012/2014
Maksusitou

mukset Maksut Maksusitou
mukset Maksut Maksusitou

mukset Maksut

33 03 OIKEUSASIAT

33 03 01 Oikeussuojan saatavuuden hel
pottaminen ja oikeusalan koulu
tuksen tukeminen 3 28 580 000 7 485 000 —

33 03 02 Yksityis- ja rikosoikeuden alalla 
tehtävän yhteistyön parantami
nen 3 14 228 000 3 727 000 —

33 03 03 Huumeiden kysynnän ja tarjon
nan ehkäiseminen ja vähentämi
nen 3 3 004 000 788 000 —

33 03 04 Euroopan oikeudellisen yhteis
työn yksikkö (Eurojust) 3 31 206 671 31 206 671 30 053 660 30 053 660 32 967 000,— 32 967 000,— 105,64

33 03 51 Huumetorjunnan ja -tiedotuksen 
sekä oikeusalan toimenpiteiden 
loppuun saattaminen 3 p.m. 22 500 000 47 050 000 29 010 117 46 314 921,76 36 032 814,34 160,15

33 03 77 Pilottihankkeet ja valmistelutoi
met

33 03 77 01 Pilottihanke sopimusoikeudellis
ten lainsäädäntötoimien vaikutus
ten arvioimiseksi 3 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 884 340,80 —

33 03 77 02 Pilottihanke – Eurooppalainen 
oikeusalan koulutus 3 p.m. 492 000 p.m. 750 000 1 500 000,— 0,— 0,—

33 03 77 03 Pilottihanke – Tiedottamisväline 
kahta eri kansalaisuutta olevia 
puolisoita varten 3 p.m. 425 000 1 000 000 500 000 —

33 03 77 04 Pilottihanke – Lasten valistaminen 
heidän oikeuksistaan oikeusme
nettelyissä 3 700 000 350 000 —

Momentti 33 03 77 – Välisumma 700 000 1 267 000 1 000 000 1 250 000 1 500 000,— 884 340,80 69,80

Luku 33 03 – Yhteensä 77 718 671 66 973 671 78 103 660 60 313 777 80 781 921,76 69 884 155,14 104,35

33 03 01  Oikeussuojan saatavuuden helpottaminen ja oikeusalan koulutuksen tukeminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

28 580 000 7 485 000

Selvitysosa

Uusi momentti

Määräraha on tarkoitettu edistämään oikeussuojan saatavuuden helpottamista ja oikeusalan koulutuksen tukemista. Määräraha 
on tarkoitettu erityisesti tukemaan toimia, joissa keskitytään seuraaville toiminta-aloille:

— vahvistetaan tietoisuutta unionin oikeudesta ja politiikoista; 

— tuetaan unionin oikeuden ja politiikkojen täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa;
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— edistetään valtioiden välistä yhteistyötä ja parannetaan keskinäistä tuntemusta ja luottamusta; 

— parannetaan niiden mahdollisten ongelmien tuntemusta ja ymmärtämystä, jotka saattavat vaikuttaa Euroopan oikeusalu
een toimivuuteen, niin että voidaan taata näyttöön pohjautuva poliittinen päätöksenteko ja sääntely.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti seuraavantyyppiset toimet:

— analyysitoiminnat, kuten tietojen keruu ja tilastojen laatiminen; yhteisten menetelmien ja tarvittaessa indikaattoreiden tai 
vertailuarvojen kehittäminen; tutkimukset, selvitykset, analyysit ja mielipidemittaukset; arvioinnit ja vaikutustenarvioinnit; 
oppaiden, raporttien ja koulutusmateriaalin laatiminen ja julkaiseminen; unionin lainsäädännön ja politiikkojen täytän
töönpanon ja soveltamisen seuranta ja arviointi; työpajat, seminaarit, asiantuntijakokoukset ja konferenssit; 

— tuomareille ja oikeuslaitoksen henkilöstölle tarkoitetut koulutustoimet, esimerkiksi henkilöstövaihto, työpajat, seminaarit, 
kouluttajien koulutustapahtumat, verkko- ym. koulutusmateriaalien laatiminen sekä valistus, jotta voidaan tunnistaa parem
min tapaukset, joihin liittyy sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa, ja puuttua niihin; 

— vastavuoroinen oppiminen, yhteistyö, tietoisuuden lisääminen ja levittäminen, esimerkiksi hyvien käytänteiden, innovatii
visten toimintatapojen ja kokemusten yksilöinti ja vaihto, vertaisarviointien ja vastavuoroisen oppimisen organisointi; kon
ferenssien ja seminaarien järjestäminen; tiedotus- ja valistuskampanjoiden ja -tapahtumien järjestäminen, unionin poliittisia 
painopisteitä koskeva ulkoinen tiedotustoiminta mukaan lukien; ohjelmaan liittyvän tiedon ja sen tulosten levittämiseen 
tarkoitetun aineiston kokoaminen ja julkaiseminen; tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävien tietojärjestelmien ja 
-välineiden kehittäminen, käyttö ja ylläpito; 

— keskeisten toimijoiden, kuten jäsenvaltioiden, tukeminen niiden pannessa täytäntöön unionin oikeutta ja politiikkoja; nii
den keskeisten unionin tason verkostojen tukeminen, joiden toimet liittyvät tämän ohjelman tavoitteiden täytäntöönpa
noon; asiantuntijaelinten ja -organisaatioiden sekä keskus-, alue- ja paikallisviranomaisten verkottaminen unionin tasolla; 
asiantuntijaverkkojen rahoitus; unionin tason seurantakeskusten rahoitus.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän momentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Unionin ohjelmiin osallistuvien liittyvien maiden, ehdokasmaiden ja mahdollisten ehdokkaiden rahoitusosuuksista saatavat tulot, 
jotka otetaan tulotaulukon alamomentille 6 0 3 1, voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g 
alakohdan mukaisesti.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1382/2013, annettu 17  päivänä  joulukuuta 2013, oikeusalan ohjelman 
perustamisesta kaudelle 2014–2020 (EUVL  L  354, 28.12.2013, s.  73) ja erityisesti kyseisen asetuksen 3  artikla ja  4  artik
lan 1 kohdan b ja c alakohta.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:354:0073:0073:FI:PDF
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33 03 02  Yksityis- ja rikosoikeuden alalla tehtävän yhteistyön parantaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

14 228 000 3 727 000

Selvitysosa

Uusi momentti

Määräraha on tarkoitettu edistämään unionin oikeuden tehokasta, kattavaa ja johdonmukaista soveltamista yksityis- ja rikos
oikeuden alalla tehtävän oikeudellisen yhteistyön yhteydessä.

Määräraha on tarkoitettu erityisesti tukemaan toimia, joissa keskitytään seuraaville toiminta-aloille:

— vahvistetaan tietoisuutta unionin oikeudesta ja politiikoista; 

— tuetaan unionin oikeuden ja politiikkojen täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa; 

— edistetään valtioiden välistä yhteistyötä ja parannetaan keskinäistä tuntemusta ja luottamusta; 

— parannetaan niiden mahdollisten ongelmien tuntemusta ja ymmärtämystä, jotka saattavat vaikuttaa Euroopan oikeusalu
een toimivuuteen, niin että voidaan taata näyttöön pohjautuva poliittinen päätöksenteko ja sääntely.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti seuraavantyyppiset toimet:

— analyysitoiminnat, kuten tietojen keruu ja tilastojen laatiminen; yhteisten menetelmien ja tarvittaessa indikaattoreiden tai 
vertailuarvojen kehittäminen; tutkimukset, selvitykset, analyysit ja mielipidemittaukset; arvioinnit ja vaikutustenarvioinnit; 
oppaiden, raporttien ja koulutusmateriaalin laatiminen ja julkaiseminen; unionin lainsäädännön ja politiikkojen täytän
töönpanon ja soveltamisen seuranta ja arviointi; työpajat, seminaarit, asiantuntijakokoukset ja konferenssit; 

— tuomareille ja oikeuslaitoksen henkilöstölle tarkoitetut koulutustoimet, esimerkiksi henkilöstövaihto, työpajat, seminaarit, 
kouluttajien koulutustapahtumat, verkko- ym. koulutusmateriaalien laatiminen sekä valistus, jotta voidaan tunnistaa parem
min tapaukset, joihin liittyy sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa, ja puuttua niihin; 

— vastavuoroinen oppiminen, yhteistyö, tietoisuuden lisääminen ja levittäminen, esimerkiksi hyvien käytänteiden, innovatii
visten toimintatapojen ja kokemusten yksilöinti ja vaihto, vertaisarviointien ja vastavuoroisen oppimisen organisointi; kon
ferenssien ja seminaarien järjestäminen; tiedotus- ja valistuskampanjoiden ja -tapahtumien järjestäminen, unionin poliittisia 
painopisteitä koskeva ulkoinen tiedotustoiminta mukaan lukien; ohjelmaan liittyvän tiedon ja sen tulosten levittämiseen 
tarkoitetun aineiston kokoaminen ja julkaiseminen; tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävien tietojärjestelmien ja 
-välineiden kehittäminen, käyttö ja ylläpito; 

— keskeisten toimijoiden, kuten jäsenvaltioiden, tukeminen niiden pannessa täytäntöön unionin oikeutta ja politiikkoja; nii
den keskeisten unionin tason verkostojen tukeminen, joiden toimet liittyvät tämän ohjelman tavoitteiden täytäntöönpa
noon; asiantuntijaelinten ja -organisaatioiden sekä keskus-, alue- ja paikallisviranomaisten verkottaminen unionin tasolla; 
asiantuntijaverkkojen rahoitus; unionin tason seurantakeskusten rahoitus.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän momentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Unionin ohjelmiin osallistuvien liittyvien maiden, ehdokasmaiden ja mahdollisten ehdokkaiden rahoitusosuuksista saatavat tulot, 
jotka otetaan tulotaulukon alamomentille 6 0 3 1, voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g 
alakohdan mukaisesti.
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Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1382/2013, annettu 17  päivänä  joulukuuta 2013, oikeusalan ohjelman 
perustamisesta kaudelle 2014–2020 (EUVL  L  354, 28.12.2013, s.  73) ja erityisesti kyseisen asetuksen 3  artikla ja  4  artik
lan 1 kohdan a alakohta.

33 03 03  Huumeiden kysynnän ja tarjonnan ehkäiseminen ja vähentäminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

3 004 000 788 000

Selvitysosa

Uusi momentti

Määräraha on tarkoitettu edistämään huumeiden kysynnän ja torjunnan ehkäisemistä ja vähentämistä. Se on tarkoitettu erityi
sesti tukemaan toimia, joissa keskitytään seuraaville toiminta-aloille:

— vahvistetaan tietoisuutta unionin oikeudesta ja politiikoista; 

— tuetaan unionin oikeuden ja politiikkojen täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa; 

— edistetään valtioiden välistä yhteistyötä ja parannetaan keskinäistä tuntemusta ja luottamusta; 

— parannetaan niiden mahdollisten ongelmien tuntemusta ja ymmärtämystä, jotka saattavat vaikuttaa Euroopan oikeusalu
een toimivuuteen, niin että voidaan taata näyttöön pohjautuva poliittinen päätöksenteko ja sääntely.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti seuraavantyyppiset toimet:

— analyysitoiminnat, kuten tietojen keruu ja tilastojen laatiminen; yhteisten menetelmien ja tarvittaessa indikaattoreiden tai 
vertailuarvojen kehittäminen; tutkimukset, selvitykset, analyysit ja mielipidemittaukset; arvioinnit ja vaikutustenarvioinnit; 
oppaiden, raporttien ja koulutusmateriaalin laatiminen ja julkaiseminen; unionin lainsäädännön ja politiikkojen täytän
töönpanon ja soveltamisen seuranta ja arviointi; työpajat, seminaarit, asiantuntijakokoukset ja konferenssit; 

— tuomareille ja oikeuslaitoksen henkilöstölle tarkoitetut koulutustoimet, esimerkiksi henkilöstövaihto, työpajat, seminaarit, 
kouluttajien koulutustapahtumat sekä verkko- ym. koulutusmateriaalien laatiminen; 

— vastavuoroinen oppiminen, yhteistyö, tietoisuuden lisääminen ja levittäminen, esimerkiksi hyvien käytänteiden, innovatii
visten toimintatapojen ja kokemusten yksilöinti ja vaihto, vertaisarviointien ja vastavuoroisen oppimisen organisointi; kon
ferenssien ja seminaarien järjestäminen; tiedotus- ja valistuskampanjoiden ja -tapahtumien järjestäminen, unionin poliittisia 
painopisteitä koskeva ulkoinen tiedotustoiminta mukaan lukien; ohjelmaan liittyvän tiedon ja sen tulosten levittämiseen 
tarkoitetun aineiston kokoaminen ja julkaiseminen; tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävien tietojärjestelmien ja 
-välineiden kehittäminen, käyttö ja ylläpito; 

— keskeisten toimijoiden, kuten jäsenvaltioiden, tukeminen niiden pannessa täytäntöön unionin oikeutta ja politiikkoja; nii
den keskeisten unionin tason verkostojen tukeminen, joiden toimet liittyvät tämän ohjelman tavoitteiden täytäntöönpa
noon; asiantuntijaelinten ja -organisaatioiden sekä keskus-, alue- ja paikallisviranomaisten verkottaminen unionin tasolla; 
asiantuntijaverkkojen rahoitus; unionin tason seurantakeskusten rahoitus.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:354:0073:0073:FI:PDF
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Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän momentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Unionin ohjelmiin osallistuvien liittyvien maiden, ehdokasmaiden ja mahdollisten ehdokkaiden rahoitusosuuksista saatavat tulot, 
jotka otetaan tulotaulukon alamomentille 6 0 3 1, voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g 
alakohdan mukaisesti.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1382/2013, annettu 17  päivänä  joulukuuta 2013, oikeusalan ohjelman 
perustamisesta kaudelle 2014–2020 (EUVL  L  354, 28.12.2013, s.  73) ja erityisesti kyseisen asetuksen 3  artikla ja  4  artik
lan 1 kohdan c alakohta.

33 03 04  Euroopan oikeudellisen yhteistyön yksikkö (Eurojust)

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

31 206 671 31 206 671 30 053 660 30 053 660 32 967 000,— 32 967 000,—

Selvitysosa

Entiset alamomentit 33 03 02 01 ja 33 03 02 02

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurojustin henkilöstö- ja hallintomenot (osastot 1 ja 2) sekä työohjelmaan liittyvät toimin
tamenot (osasto 3).

Eurojustin on ilmoitettava budjettivallan käyttäjälle toiminta- ja hallintomenojen välisistä määrärahasiirroista.

Komission delegoidun asetuksen (EU)  N:o  1271/2013  20  artiklan mukaisesti palautetut määrät ovat (varainhoitoasetuksen 
21  artiklan  3  kohdan c alakohdan  mukaisia) käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, jotka otetaan yleisen tulotaulukon 
alamomentille 6 6 0 0.

Eurojustin henkilöstötaulukko sisältyy tämän pääluokan liitteeseen ”Henkilöstö”.

Unionin rahoitusosuus vuodeksi 2014 on yhteensä 32 449 671 euroa. Talousarvioon otettuun 31 206 671 euron määrään lisä
tään ylijäämän palautuksesta saatava 1 243 000 euron määrä.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 2002/187/YOS, tehty 28 päivänä helmikuuta 2002, Eurojust-yksikön perustamisesta vakavan rikollisuuden 
torjunnan tehostamiseksi (EYVL L 63, 6.3.2002, s. 1).

Neuvoston päätös 2009/426/YOS, tehty 16 päivänä joulukuuta 2008, Eurojustin vahvistamisesta sekä Eurojust-yksikön perus
tamisesta vakavan rikollisuuden torjunnan tehostamiseksi tehdyn päätöksen 2002/187/YOS muuttamisesta (EUVL  L  138, 
4.6.2009, s. 14).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:354:0073:0073:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:063:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:138:0014:0014:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:138:0014:0014:FI:PDF
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33 03 51  Huumetorjunnan ja -tiedotuksen sekä oikeusalan toimenpiteiden loppuun saattaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 22 500 000 47 050 000 29 010 117 46 314 921,76 36 032 814,34

Selvitysosa

Entiset momentit 33 03 01, 33 03 04, 33 03 05 ja 33 04 01

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta maksamatta olevat sitoumukset.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän momentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Unionin ohjelmiin osallistuvien ehdokasmaiden ja tapauksen mukaan myös Länsi-Balkanin mahdollisten ehdokkaiden rahoi
tusosuuksista saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille 6 0 3 1, voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuk
sen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 2001/470/EY, tehty 28  päivänä  toukokuuta 2001, siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen 
verkoston perustamisesta (EYVL L 174, 27.6.2001, s. 25).

Neuvoston asetus (EY) N:o 743/2002, annettu 25 päivänä huhtikuuta 2002, yhteisön yleisistä toimintapuitteista oikeudellisen 
yhteistyön helpottamiseksi yksityisoikeuden alalla (EYVL L 115, 1.5.2002, s. 1).

Neuvoston päätös 2004/100/EY, tehty 26  päivänä  tammikuuta 2004, yhteisön toimintaohjelmasta unionin aktiivisen kansa
laisuuden edistämiseksi (kansalaisosallistuminen) (EUVL L 30, 4.2.2004, s. 6).

Neuvoston päätös 2007/126/YOS, tehty 12 päivänä helmikuuta 2007, rikosoikeutta koskevan erityisohjelman perustamisesta 
kaudelle 2007–2013 osana perusoikeuksia ja oikeusasioita koskevaa yleisohjelmaa (EUVL L 58, 24.2.2007, s. 13).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o  1149/2007/EY, tehty 25  päivänä  syyskuuta 2007, yksityisoikeutta koskevan 
erityisohjelman perustamisesta vuosiksi 2007–2013 osana perusoikeuksien ja oikeusasioiden yleisohjelmaa (EUVL  L  257, 
3.10.2007, s. 16).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1150/2007/EY, tehty 25 päivänä syyskuuta 2007, huumetorjuntaa ja -tiedotusta 
koskevan erityisohjelman perustamisesta vuosiksi 2007–2013 osana perusoikeuksien ja oikeusasioiden yleisohjelmaa 
(EUVL L 257, 3.10.2007, s. 23).

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 6  päivänä  huhtikuuta 2005 esittämä tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille perusoikeuksien ja oikeus
asioiden puiteohjelman perustamisesta vuosiksi 2007–2013 (KOM(2005) 122).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:174:0025:0025:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:115:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:030:0006:0006:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:058:0013:0013:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:257:0016:0016:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:257:0016:0016:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:257:0023:0023:FI:PDF
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33 03 77  Pilottihankkeet ja valmistelutoimet

33 03 77 01  Pilottihanke sopimusoikeudellisten lainsäädäntötoimien vaikutusten arvioimiseksi

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 884 340,80

Selvitysosa

Entinen momentti 33 03 06

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

33 03 77 02  Pilottihanke – Eurooppalainen oikeusalan koulutus

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 492 000 p.m. 750 000 1 500 000,— 0,—

Selvitysosa

Entinen momentti 33 03 08

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta pilottihankkeen puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

33 03 77 03  Pilottihanke – Tiedottamisväline kahta eri kansalaisuutta olevia puolisoita varten

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. 425 000 1 000 000 500 000

Selvitysosa

Entinen momentti 33 03 09

Viimeisimpien tietojen mukaan Euroopassa solmitaan vuosittain 300 000 avioliittoa eri kansalaisuutta olevien puolisoiden 
välillä. Näistä liitoista 129 000 päätyy avio- tai asumuseroon.

Ilmiön seurauksena kahta eri kansalaisuutta olevien vanhempien huoltajuusasioita koskevat toimivaltakiistat ovat lisääntyneet 
viime vuosina tuntuvasti, ja myös kansainväliset alaikäisten lasten kaappaukset ovat lisääntyneet.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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Hankkeen tarkoituksena on luoda kahta eri kansalaisuutta olevia puolisoita varten väline, jolla tiedotetaan vanhemmuuteen liit
tyvistä vastuista ja lapsen oikeuksista, jos vanhemmat muuttavat erilleen tai eroavat.

Välineellä pyritään tarjoamaan mahdollisuus ”tietoiseen suostumukseen” korostamalla jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmien väli
siä eroja, kun on kyse asumus- ja/tai avioeron seurauksista, kansainvälisiin yleissopimuksiin perustuvista alaikäisten lasten huol
tajuutta koskevista säännöistä sekä kansainvälisten lapsikaappausten seurauksista etenkin lapsen näkökulmasta.

Euroopan oikeusasiamiehen kokemukset kansainvälisistä lapsikaappauksista ovat osoittaneet, että epävarmuus sovellettavasta 
lainsäädännöstä, toimivaltakiistat ja täysin riittämättömällä tasolla oleva kahta eri kansalaisuutta olevien puolisoiden oikeuksia 
ja velvollisuuksia koskeva tietämys ja valveutuneisuus johtavat monenlaisiin tilanteisiin.

Toimet:

— vertaillaan jäsenvaltioiden asumus- ja avioero- sekä lasten huoltajuutta koskevia lainsäädäntöjä; 

— kehitetään tiedottamista varten välineitä (kuten käsikirjoja, käytännön oppaita ja esitteitä), jotka sisältävät tarvittavat tiedot 
(vanhempien oikeuksista, velvollisuuksista ja vastuista, myös lasta kohtaan); 

— otetaan jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset mukaan näiden tiedottamisvälineiden jakeluun; 

— ja valveutuneisuutta lisäävien tiedottamisvälineiden jakeluun.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

33 03 77 04  Pilottihanke – Lasten valistaminen heidän oikeuksistaan oikeusmenettelyissä

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

700 000 350 000

Selvitysosa

Tarkoituksena on rahoittaa unionin tason hankkeita, joilla parannetaan lasten tietoisuutta oikeuksistaan yksityisoikeudellisissa, 
rikosoikeudellisissa ja hallinto-oikeudellisissa menettelyissä.

Tätä varten hankkeissa olisi kehitettävä ja esiteltävä laajamittaisia valistusohjelmia ylemmän perusasteen oppilaille kouluissa. Toi
mintaan voisi sisältyä erityisesti interaktiivisia toimia (kuten kiusaamisoikeudenkäyntejä/harjoitusoikeudenkäyntejä), joiden 
avulla yläkoulujen oppilaat oppivat ymmärtämään oikeutensa. Kukin osallistuva maa mukauttaa ohjelmaa kansalliseen kon
tekstiin. Hankkeiden avulla lapset voisivat saada kokemusta kiusaamiseen liittyvien rikosoikeudellisten, yksityisoikeudellisten tai 
hallinto-oikeudellisten tapausten vaiheista ja ymmärtää paremmin eri tehtävät ja vastuualueet (esimerkiksi oikeudenkäynneissä 
osallisena olevien lasten, todistajien, holhoojien, vanhempien, asianajajien, syyttäjien, tuomareiden, sosiaalityöntekijöiden, polii
siviranomaisten jne.) sekä omat oikeutensa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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Jotta hankkeet voitaisiin toteuttaa mahdollisimman hyvin, ne olisi valmisteltava yhteistyössä lasten, opettajien ja henkilöstön 
kanssa ja nämä olisi otettava niihin mukaan siten, että he voivat osallistua ja heillä on vaikutusmahdollisuuksia. Lisäksi hank
keisiin osallistuvien koulujen on sitouduttava ennalta toiminnan edistämiseen.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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Yhteenveto määrärahoista (2014 ja 2013) sekä toteutuksesta (2012)

Osasto
Luku Nimike

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitou-
mukset Maksut Maksusitou-

mukset Maksut Maksusitou-
mukset Maksut

34 01 ILMASTOTOIMIEN TOIMINTA
LOHKON HALLINNOLLISET KUS
TANNUKSET 22 161 118 22 161 118 25 376 268 25 376 268 25 926 376,37 25 926 376,37

34 02 ILMASTOTOIMET UNIONIN JA 
KANSAINVÄLISELLÄ TASOLLA 99 310 001 20 549 907 24 650 000 22 734 068 18 705 961,54 16 356 707,01

Osasto 34 – Yhteensä 121 471 119 42 711 025 50 026 268 48 110 336 44 632 337,91 42 283 083,38
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LUKU  34 01  — ILMASTOTOIMIEN TOIMINTALOHKON HALLINNOLLISET KUSTANNUKSET

Momenttien 1, 2, 3 ja 5 yksityiskohtaiset tiedot esitetään luvussa XX 01

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
2012/2014

34 01 ILMASTOTOIMIEN TOIMINTA
LOHKON HALLINNOLLISET 
KUSTANNUKSET

34 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaiseen 
henkilöstöön liittyvät menot 
ilmastotoimien toimintalohkossa 5.2 14 089 139 17 960 999 17 889 818,06 126,98

34 01 02 Ulkopuolinen henkilöstö ja muut 
hallintomenot ilmastotoimien 
toimintalohkossa

34 01 02 01 Ulkopuolinen henkilöstö 5.2 1 617 046 1 679 374 1 848 529,36 114,32

34 01 02 11 Muut hallintomenot 5.2 2 083 959 2 194 255 2 296 510,98 110,20

Momentti 34 01 02 – Välisumma 3 701 005 3 873 629 4 145 040,34 112,—

34 01 03 Tieto- ja 
viestintätekniikkalaitteiden ja – 
palvelujen menot ilmastotoimien 
toimintalohkossa 5.2 911 974 1 136 640 1 312 225,24 143,89

34 01 04 Ilmastotoimien toimintalohkoon 
kuuluvien toimenpiteiden ja 
ohjelmien tukimenot

34 01 04 01 Ympäristö- ja ilmastotoimien 
ohjelman tukimenot – 
Ilmastotoimien alaohjelma 2 3 459 000 2 405 000 2 579 292,73 74,57

Momentti 34 01 04 – Välisumma 3 459 000 2 405 000 2 579 292,73 74,57

Luku 34 01 – Yhteensä 22 161 118 25 376 268 25 926 376,37 116,99

34 01 01  Virkamiehiin ja väliaikaiseen henkilöstöön liittyvät menot ilmastotoimien toimintalohkossa

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

14 089 139 17 960 999 17 889 818,06

34 01 02  Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot ilmastotoimien toimintalohkossa

34 01 02 01  Ulkopuolinen henkilöstö

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

1 617 046 1 679 374 1 848 529,36
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34 01 02 11  Muut hallintomenot

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

2 083 959 2 194 255 2 296 510,98

34 01 03  Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja – palvelujen menot ilmastotoimien toimintalohkossa

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

911 974 1 136 640 1 312 225,24

34 01 04  Ilmastotoimien toimintalohkoon kuuluvien toimenpiteiden ja ohjelmien tukimenot

34 01 04 01  Ympäristö- ja ilmastotoimien ohjelman tukimenot – Ilmastotoimien alaohjelma

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

3 459 000 2 405 000 2 579 292,73

Selvitysosa

Entiset alamomentit 07 01 04 04 (osittain) ja 07 01 04 05

LIFE-ohjelman määrärahoilla voidaan kattaa menoja, jotka liittyvät LIFE-ohjelman hallinnoimisen ja sen tavoitteiden saavutta
misen edellyttämiin valmistelu-, seuranta-, valvonta-, tarkastus-, ja arviointitoimiin; erityisesti tutkimuksiin, asiantuntijoiden 
kokouksiin, tiedotus- ja viestintätoimintaan, mukaan luettuna unionin poliittisista prioriteeteista tiedottaminen sikäli kuin ne 
liittyvät LIFE-ohjelman yleisiin tavoitteisiin, tiedonkäsittelyyn ja -vaihtoon keskittyviin tietoteknisiin verkostoihin liittyvät kulut 
sekä kaikki muut sellaisen teknisen ja hallinnollisen avun menot, joita komissiolle aiheutuu ohjelman hallinnoinnin yhteydessä. 
Lisäksi tarvittaessa voidaan toteuttaa yhteistyötä asiaan liittyvien kansainvälisten organisaatioiden, niiden toimielinten ja elinten 
kanssa ilmastotoimien tavoitteiden saavuttamiseksi.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan myös seuraavat:

— niiden tietoteknisten järjestelmien (laitteistot, ohjelmistot ja palvelut) ylläpito, huolto, turvallisuus, laadunvarmistus, käyttö 
ja tuki, jotka liittyvät suoraan LIFE-ohjelman ilmasto-toimien alaohjelman tavoitteisiin, erityisesti EU:n rekisteri, EU:n tapah
tumaloki sekä otsonikerroksen suojelua koskevan lainsäädännön täytäntöönpanoon liittyvät tietotekniset järjestelmät, kuten 
otsonikerrosta heikentäviä aineita koskeva tietokanta, 

— suoraan LIFE-ohjelman tavoitteiden saavuttamiseen tai tähän alamomenttiin kuuluviin toimenpiteisiin ilmastotoimien alalla 
liittyvien työryhmien ja konferenssien kustannukset.
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Asetuksen (EU) N:o 1293/2013 5 artiklan mukaan LIFE-ohjelma on avoin seuraavien maiden osallistumiselle unionin ohjelmiin 
osallistumista koskevia yleisiä periaatteita koskevissa monen- tai kahdenvälissä sopimuksissa säädettyjen edellytysten mukaisesti:

— Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) jäsenvaltiot, jotka ovat Euroopan talousalueesta (ETA) tehdyn sopimuksen sopimus
puolia; Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82  artiklan ja pöytäkirjan N:o  32 mukaiset EFTA-
valtioiden rahoitusosuudet lisätään tämän alamomentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat 
tulotaulukon momentille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artik
lan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi 
ja toteutetaan osana tämän pääluokan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousar
vion erottamaton osa, 

— ehdokasmaat, mahdolliset ehdokkaat ja unioniin liittyvät maat; unionin ohjelmiin ehdokasmaiden ja mahdollisten ehdok
kaiden rahoitusosuuksista saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille 6 0 3 1, voidaan ottaa määrärahoiksi 
varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti, 

— Euroopan naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvat maat; 

— maat, joista on tullut Euroopan ympäristökeskuksen jäseniä Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan 
Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 1210/90 muuttamisesta 29 päivänä huh
tikuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY)  N:o  933/1999 (EYVL  L  117, 5.5.1999, s.  1) mukaisesti. Unionin ohjel
miin osallistuvan Sveitsin valaliiton rahoitusosuudesta saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille  6  0  3  3, 
voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti.

Asetuksen (EU) N:o 1293/2013 6 artiklan mukaan tästä määrärahasta voidaan kattaa unionin ulkopuolella ja merentakaisissa 
maissa ja alueilla toteutettavia toimia päätöksen 2001/822/EY (EYVL L 314, 30.11.2001, s. 1) mukaan, jos ne ovat välttämät
tömiä unionin ympäristö- ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi sellaisilla jäsenvaltioiden alueilla, joihin sovelletaan perussopi
muksia, toteutettujen toimenpiteiden tehokkuuden takaamiseksi. Unionin ulkopuolelle sijoittautunut oikeushenkilö voi 
osallistua tukihankkeisiin, jos hanketta koordinoiva tuensaaja on sijoittautunut unioniin ja toimet, jotka toteutetaan unionin 
ulkopuolella ovat välttämättömiä unionin ympäristö- ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi tai jäsenvaltioissa toteutettujen toi
menpiteiden tehokkuuden takaamiseksi.

Oikeusperusta

Ks. luku 34 02.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1293/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, ympäristön ja ilmasto
toimien ohjelman (Life) perustamisesta ja asetuksen (EY) N:o 614/2007 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 185).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:117:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:314:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0185:0185:FI:PDF
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LUKU  34 02  — ILMASTOTOIMET UNIONIN JA KANSAINVÄLISELLÄ TASOLLA

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
Maksut

2012/2014
Maksusitou

mukset Maksut Maksusitou
mukset Maksut Maksusitou

mukset Maksut

34 02 ILMASTOTOIMET UNIONIN 
JA KANSAINVÄLISELLÄ 
TASOLLA

34 02 01 Unionin kasvihuonekaasu
päästöjen vähentäminen 2 43 842 591 2 564 853 —

34 02 02 Ilmastonmuutoksen sietoky
vyn lisääminen unionissa 2 43 842 591 1 282 426 —

34 02 03 Parempi ilmastohallinto ja 
tiedotus kaikilla tasoilla 2 9 574 819 1 939 670 —

34 02 04 Osallistuminen monenväli
siin ja kansainvälisiin ilmas
tosopimuksiin 4 850 000 850 000 950 000 657 579 735 042,89 735 042,89 86,48

34 02 51 Aikaisempien ilmastotoimen 
ohjelmien loppuun saattami
nen 2 — 8 612 958 20 700 000 19 076 489 13 167 351,65 13 661 048,44 158,61

34 02 77 Pilottihankkeet ja valmistele
vat toimet

34 02 77 01 Valmistelevat toimet – Ilmas
totoimien, ilmastonmuutok
seen sopeutumisen ja 
innovaation valtavirtaistami
nen 2 — 4 700 000 3 000 000 3 000 000 4 803 567,— 1 960 615,68 41,72

34 02 77 02 Pilottihanke – EU:n ilmastora
hoituksen tehokas hyödyntä
minen: teiden käyttäminen 
REDD+-hankkeiden varhai
sena tulosindikaattorina 2 1 200 000 600 000 —

Momentti 34 02 77 – 
Välisumma 1 200 000 5 300 000 3 000 000 3 000 000 4 803 567,— 1 960 615,68 36,99

Luku 34 02 – Yhteensä 99 310 001 20 549 907 24 650 000 22 734 068 18 705 961,54 16 356 707,01 79,60

34 02 01  Unionin kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

43 842 591 2 564 853

Selvitysosa

Uusi momentti

LIFE-ohjelman ohjelman mukaisesti tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan toimenpiteitä, joilla tuetaan komission roolia poli
tiikan laatijana sekä lainsäädännön kehittäjänä ja sen täytäntöönpanon valvojana ilmastotoimien alalla ottaen huomioon seu
raavat prioriteetit:

— varmistetaan, että Euroopan unioni panee täytäntöön Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopi
muksen (UNFCCC) Kioton pöytäkirjan mukaiset velvoitteensa,



KOMISSIO
OSASTO 34 — ILMASTOTOIMET

LUKU 34 02 — ILMASTOTOIMET UNIONIN JA KANSAINVÄLISELLÄ TASOLLA (jatkoa)

34 02 01 (jatkoa)

II/1166 FI Euroopan unionin virallinen lehti 20.2.2014

— kehitetään uusia toimintapolitiikkoja ja edetään ilmasto- ja energiapaketin täytäntöönpanossa, 

— varmistetaan markkinapohjaisten välineiden täytäntöönpano ja käyttö erityisesti kasvihuonekaasujen päästökaupassa, jotta 
Eurooppa 2020 -strategian ilmasto- ja energiatavoitteet (20/20/20), vuotta 2030 koskevan ilmasto- ja energiapolitiikan 
tavoitteet sekä siirtymistä kohti vähähiilistä taloutta ja yhteiskuntaa vuoteen 2050 mennessä koskevan etenemissuunnitel
man tavoitteet saavutettaisiin kustannustehokkailla päästövähennyksillä.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan komission menot, joita aiheutuu erityisesti seuraavista:

— hankeavustukset integroituihin, teknisen avun, parhaiden käytäntöjen, tiedotus-, tietämyksen lisäämis- ja levittämis-, 
valmistelu-, kokeilu- ja/tai integroituihin ja/tai demonstraatiohankkeisiin vuosittaisten ehdotuspyyntöjen kautta, mukaan 
lukien ilmastonmuutoksen rajoittamiseen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen liittyvien parhaiden käytäntöjen 
mukaisten tekniikoiden, tietämyksen ja teknologioiden kehittäminen ja levittäminen, 

— tutkimukset ja arvioinnit, taloudelliset analyysit ja skenaarioiden mallintaminen, 

— Yhteisen tutkimuskeskuksen pääosaston kanssa tehtävät hallinnolliset järjestelyt, 

— yhteistyö Eurocontrolin kanssa päästökauppajärjestelmän täytäntöönpanosta lentoliikenteen osalta, 

— sellaisten innovatiivisten ja integroitujen mekanismien suunnittelu, joilla kehitetään vähähiilistä toimintapolitiikkaa ja stra
tegioita, mukaan lukien mahdolliset uudet rahoitusvälineet uusien teknologioiden täysimääräiseksi hyödyntämiseksi tai lisä
rahoituksen saamiseksi unionin ilmastopolitiikan täytäntöönpanoa varten, 

— tuki ”ilmastonkestävyyden varmistamisen” välineiden, riskiin perustuvien ohjelmien arviointien ja sellaisten toimenpitei
den kehittämiselle, joilla parannetaan sopeutumisvalmiuksia ja kestävyyttä ilmastonmuutosta vastaan; tuki climate tracking 
-menetelmille, joilla voidaan seurata ilmastoon liittyviä kustannuksia valtavirtaistamistavoitteen yhteydessä seuraavassa 
monivuotisessa rahoituskehyksessä ilmastotoimien valtavirtaistamisen osuuden nostamiseksi vähintään 20 prosenttiin 
unionin tulevan talousarvion kokonaismäärästä, siten, että politiikan eri osa-alueet osallistuvat rahoitukseen, 

— palvelut, joilla varmistetaan ympäristöpolitiikan ja -lainsäädännön täytäntöönpano ilmastotoimien alalla, 

— palvelut, joilla voidaan seurata ilmastotoimien valtavirtaistamista/sisällyttämistä muihin politiikan osa-alueisiin/ohjelmiin, 

— asiantuntijoiden ja sidosryhmien kanssa järjestettävät konferenssit, seminaarit ja työryhmät, 

— unionin ilmastopolitiikan ja -lainsäädännön täytäntöönpanoon suoraan liittyvien verkkojen, tietokantojen ja tieto- ja tie
tojenkäsittelyjärjestelmien kehittäminen ja ylläpitäminen, erityisesti jotta voidaan parantaa julkista tiedonsaantia ympäris
töasioissa. menot kattavat myös toimintapolitiikan tukijärjestelmien (laitteistot, ohjelmat ja palvelut) kehittämis-, ylläpito, 
käyttö- ja tukitoimien kustannukset, erityisesti EU:n yhteisen rekisterin, EU:n tapahtumalokin ja otsonikerrosta heikentä
vien aineiden seurantajärjestelmän (ODS)  osalta. Se kattaa myös näiden järjestelmien täytäntöönpanoon liittyvän hanke
hallinnoinnin, dokumentoinnin ja koulutuksen kustannukset.

Tarvittaessa yhteistyön asiaan liittyvien kansainvälisten organisaatioiden, niiden toimielinten ja elinten kanssa ilmastotoimien 
tavoitteiden saavuttamiseksi.

Toimenpiteet, joita rahoitetaan LIFE-ohjelmasta, voidaan toteuttaa avustussopimuksina tai hankintamenettelyinä. LIFE-
ohjelmasta rahoitetaan toimia ja hankkeita, joista saadaan eurooppalaista lisäarvoa
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Asetuksen (EU) N:o 1293/2013 5 artiklan mukaan LIFE-ohjelma on avoin seuraavien maiden osallistumiselle unionin ohjelmiin 
osallistumista koskevia yleisiä periaatteita koskevissa monen- tai kahdenvälissä sopimuksissa säädettyjen edellytysten mukaisesti:

— Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) jäsenvaltiot, jotka ovat Euroopan talousalueesta (ETA) tehdyn sopimuksen sopimus
puolia; Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82  artiklan ja pöytäkirjan N:o  32 mukaiset EFTA-
valtioiden rahoitusosuudet lisätään tämän momentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat 
tulotaulukon momentille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artik
lan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi 
ja toteutetaan osana tämän pääluokan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousar
vion erottamaton osa, 

— ehdokasmaat, mahdolliset ehdokkaat ja unioniin liittyvät maat; unionin ohjelmiin ehdokasmaiden ja mahdollisten ehdok
kaiden rahoitusosuuksista saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille 6 0 3 1, voidaan ottaa määrärahoiksi 
varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti, 

— Euroopan naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvat maat; 

— maat, joista on tullut Euroopan ympäristökeskuksen jäseniä Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan 
Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 1210/90 muuttamisesta 29 päivänä huh
tikuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY)  N:o  933/1999 (EYVL  L  117, 5.5.1999, s.  1) mukaisesti. Unionin ohjel
miin osallistuvan Sveitsin valaliiton rahoitusosuudesta saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille  6  0  3  3, 
voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti.

Asetuksen (EU) N:o 1293/2013 6 artiklan mukaan tästä määrärahasta voidaan kattaa unionin ulkopuolella ja merentakaisissa 
maissa ja alueilla toteutettavia toimia päätöksen 2001/822/EY (EYVL L 314, 30.11.2001, s. 1) mukaan, jos ne ovat välttämät
tömiä unionin ympäristö- ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi tai jäsenvaltioissa toteutettujen toimenpiteiden tehokkuuden 
takaamiseksi. Unionin ulkopuolelle sijoittautunut oikeushenkilö voi osallistua tukihankkeisiin, jos hanketta koordinoiva tuen
saaja on sijoittautunut unioniin ja toimet, jotka toteutetaan unionin ulkopuolella ovat välttämättömiä unionin ympäristö- ja 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi tai jäsenvaltioissa toteutettujen toimenpiteiden tehokkuuden takaamiseksi.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1293/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, ympäristön ja ilmasto
toimien ohjelman (Life) perustamisesta ja asetuksen (EY)  N:o  614/2007 kumoamisesta (EUVL  L  347, 20.12.2013, s.  185), ja 
erityisesti sen 14 artikla.

34 02 02  Ilmastonmuutoksen sietokyvyn lisääminen unionissa

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

43 842 591 1 282 426

Selvitysosa

Uusi momentti

Tämä LIFE +-ohjelman määräraha on tarkoitettu rahoittamaan toimenpiteitä, joilla tuetaan komission roolia politiikan laatijana 
sekä lainsäädännön kehittäjänä ja sen täytäntöönpanon valvojana ilmastotoimien alalla ottaen huomioon seuraavat prioriteetit:

— kehitetään uusia toimintapolitiikkoja ja edetään nykyisen ilmasto- ja energiapaketin ja tulevan energiapaketin ”vuoteen 
2030 ulottuvat ilmasto- ja energiapolitiikan puitteet” täytäntöönpanossa,

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:117:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:314:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0185:0185:FI:PDF


KOMISSIO
OSASTO 34 — ILMASTOTOIMET

LUKU 34 02 — ILMASTOTOIMET UNIONIN JA KANSAINVÄLISELLÄ TASOLLA (jatkoa)

34 02 02 (jatkoa)

II/1168 FI Euroopan unionin virallinen lehti 20.2.2014

— pannaan täytäntöön sopeutumista koskeva unionin strategia varmistamalla unionin talouden ja yhteiskunnan sopeutumi
nen ilmastonmuutoksen kielteisiin vaikutuksiin ja tällaisten vaikutusten lieventäminen ja kehitetään unionin valmiuksia tor
jua katastrofeja sekä reagoida luonnonkatastrofeihin ja ihmisen aiheuttamaan tuhoon, 

— tuetaan siirtymistä vähähiiliseen, resurssitehokkaaseen ja ilmastonmuutosta kestävään talouteen, mikä edellyttää useiden 
unionin politiikkojen (erityisesti koheesio-, maatalous-, maaseudun kehittämis-, tutkimus- ja innovointipolitiikkojen, 
liikenne- ja energiaohjelmien sekä ulkoisten toimien) valjastamista ilmastotoimiin erityisesti valtavirtaistamis- ja 
sopeutumistoimilla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan komission menot, joita aiheutuu seuraavista:

— hankeavustukset, integroituihin, teknisen avun, parhaiden käytäntöjen, tiedotus-, tietämyksen lisäämis- ja levittämis-, 
valmistelu-, kokeilu- ja/tai integroituihin ja/tai demonstraatiohankkeisiin vuosittaisten ehdotuspyyntöjen kautta, mukaan 
lukien ilmastonmuutoksen mukautumiseen ja sen sietokykyyn liittyvien parhaiden käytäntöjen mukaisten tekniikoiden, tie
tämyksen ja teknologioiden kehittäminen ja levittäminen kehittäminen tai levittäminen, 

— tutkimukset ja arvioinnit, taloudelliset analyysit ja skenaarioiden mallintaminen, 

— Yhteisen tutkimuskeskuksen pääosaston kanssa tehtävät hallinnolliset järjestelyt, 

— palvelut, joilla varmistetaan ympäristöpolitiikan ja -lainsäädännön täytäntöönpano ilmastotoimien alalla sopeutumisen ja 
sietokyvyn osalta, 

— palvelut, joilla voidaan seurata ilmastotoimien valtavirtaistamista/sisällyttämistä muihin politiikan osa-alueisiin/ohjelmiin, 

— niiden toimien, strategioiden ja oikeudellisten välineiden tunnistaminen, jotka ovat tarpeen unionin, kansallisella, alueelli
sella ja paikallisella tasolla ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumiseksi, 

— innovatiivisten tukimekanismien kehittäminen vähähiilisten ja sopeutumista koskevien poliitikkojen ja strategioiden kehit
tämiseksi. Tällaisia ovat mahdollisesti uudet rahoitusvälineet, joita käytetään uusien teknologioiden koko potentiaalin hyö
dyntämiseksi, ilmastonmuutokseen liittyvien ilmiöiden, kuten vakavien kuivuuskausien ja tulvien sekä äärimmäisten 
sääolojen, aiheuttamien tappioiden vähentämiseksi sekä katastrofien torjuntaa ja pelastustoimia koskevien unionin val
miuksien kehittämiseksi, 

— tuki ”ilmastonkestävyyden varmistamisen” välineiden, riskiin perustuvien ohjelmien arviointien ja sellaisten toimenpitei
den kehittämiselle, joilla parannetaan sopeutumisvalmiuksia ja kestävyyttä ilmastonmuutosta vastaan; tuki climate tracking 
-menetelmille, joilla voidaan seurata ilmastoon liittyviä kustannuksia valtavirtaistamistavoitteen yhteydessä seuraavassa 
monivuotisessa rahoituskehyksessä ilmastotoimien valtavirtaistamisen osuuden nostamiseksi vähintään 20 prosenttiin 
unionin tulevan talousarvion kokonaismäärästä, siten, että politiikan eri osa-alueet osallistuvat rahoitukseen, 

— asiantuntijoiden ja sidosryhmien kanssa järjestettävät konferenssit, seminaarit ja työryhmät, 

— sellaisten verkkojen, tietokantojen ja tieto- ja tietojenkäsittelyjärjestelmien kehittäminen ja ylläpitäminen, jotka liittyvät suo
raan unionin ilmastopolitiikan ja -lainsäädännön täytäntöönpanoon ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja ilmastotoimien 
valtavirtaistamisen alalla. Menot kattavat myös tieto- ja viestintäjärjestelmien (laitteistot, ohjelmat ja palvelut) kehittämis-, 
ylläpito-, käyttö- ja tukitoimien kustannukset. Se kattaa myös näiden järjestelmien täytäntöönpanoon liittyvän hankehal
linnoinnin, dokumentoinnin ja koulutuksen kustannukset.

Yhteistyö asiaan liittyvien kansainvälisten organisaatioiden, niiden toimielinten ja elinten kanssa on mahdollista, jos sitä tarvi
taan ilmastotoimien tavoitteiden saavuttamiseksi.

Toimenpiteet, joita rahoitetaan LIFE-ohjelmasta, voidaan toteuttaa avustussopimuksina, rahoitusvälineinä tai hankintamenette
lyinä. LIFE-ohjelmasta rahoitetaan toimia ja hankkeita, joista saadaan eurooppalaista lisäarvoa
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Asetuksen (EU) N:o 1293/2013 5 artiklan mukaan LIFE-ohjelma on avoin seuraavien maiden osallistumiselle unionin ohjelmiin 
osallistumista koskevia yleisiä periaatteita koskevissa monen- tai kahdenvälissä sopimuksissa säädettyjen edellytysten mukaisesti:

— Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) jäsenvaltiot, jotka ovat Euroopan talousalueesta (ETA) tehdyn sopimuksen sopimus
puolia; Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82  artiklan ja pöytäkirjan N:o  32 mukaiset EFTA-
valtioiden rahoitusosuudet lisätään tämän momentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat 
tulotaulukon momentille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artik
lan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi 
ja toteutetaan osana tämän pääluokan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousar
vion erottamaton osa, 

— ehdokasmaat, mahdolliset ehdokkaat ja unioniin liittyvät maat; unionin ohjelmiin ehdokasmaiden ja mahdollisten ehdok
kaiden rahoitusosuuksista saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille 6 0 3 1, voidaan ottaa määrärahoiksi 
varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti, 

— Euroopan naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvat maat; 

— maat, joista on tullut Euroopan ympäristökeskuksen jäseniä Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan 
Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 1210/90 muuttamisesta 29 päivänä huh
tikuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY)  N:o  933/1999 (EYVL  L  117, 5.5.1999, s.  1) mukaisesti. Unionin ohjel
miin osallistuvan Sveitsin valaliiton rahoitusosuudesta saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille  6  0  3  3, 
voidaan ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti.

Asetuksen (EU) N:o 1293/2013 6 artiklan mukaan, tästä määrärahasta voidaan kattaa unionin ulkopuolella ja merentakaisissa 
maissa ja alueilla toteutettavia toimia päätöksen 2001/822/EY (EYVL L 314, 30.11.2001, s. 1) mukaan, jos ne ovat välttämät
tömiä unionin ympäristö- ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi ja sellaisilla jäsenvaltioiden alueilla, joihin sovelletaan perus
sopimuksia, toteutettujen toimenpiteiden tehokkuuden takaamiseksi. Unionin ulkopuolelle sijoittautunut oikeushenkilö voi 
osallistua tukea saaviin hankkeisiin, jos hanketta koordinoiva tuensaaja on sijoittautunut unioniin ja toimet, jotka toteutetaan 
unionin ulkopuolella ovat välttämättömiä unionin ympäristö- ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi tai jäsenvaltioissa toteu
tettujen toimenpiteiden tehokkuuden takaamiseksi.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1293/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, ympäristön ja ilmasto
toimien ohjelman (Life) perustamisesta ja asetuksen (EY)  N:o  614/2007 kumoamisesta (EUVL  L  347, 20.12.2013, s.  185), ja 
erityisesti sen 15 artikla.

34 02 03  Parempi ilmastohallinto ja tiedotus kaikilla tasoilla

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

9 574 819 1 939 670

Selvitysosa

Uusi momentti

LIFE-ohjelman ilmastotoimia koskevan alaohjelman mukaisesti tämä määräraha on tarkoitettu rahoittamaan toimenpiteitä, joilla 
tuetaan komission roolia ilmastohallinnon tehostamisessa, parannetaan valmiuksia ja lisätään tietoisuutta sekä edistetään toi
mintapolitiikkoja ja lainsäädäntöä ilmastotoimien alalla ottaen huomioon seuraavat ensisijaiset toimet:

— jatketaan vuoden 2009 ilmasto- ja energiapaketin täytäntöönpanoa,

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:117:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:314:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0185:0185:FI:PDF
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— kehitetään uusia toimintapolitiikkoja osana vuoteen 2030 ulottuvia energia- ja ilmastopolitiikan puitteita, 

— varmistetaan, että unionin talous ja yhteiskunta sopeutetaan ilmastonmuutoksen kielteisiin vaikutuksiin ja että näitä vai
kutuksia vähennetään, 

— varmistetaan markkinapohjaisten välineiden täytäntöönpano ja käyttö, jotta saavutettaisiin kustannustehokkailla päästö
vähennyksillä Eurooppa 2020 -strategian 20/20/20 -ilmasto- ja energiatavoitteet, joilla tuetaan siirtymistä kohti vähähii
listä taloutta ja yhteiskuntaa. 

— edistetään valtioista riippumattomia järjestöjä, jotka toimivat ensisijaisesti ilmastotoimien alalla unionin tasolla ja jotka osal
listuvat sellaisen unionin lainsäädännön kehittämiseen, jolla pyritään vahvistamaan näiden järjestöjen osallistumista ilmas
topolitiikan laatimista koskevaan dialogiprosessiin ja sen täytäntöönpanoon sekä eurooppalaiseen standardointiprosessiin 
sidosryhmien tasapuolisen edustuksen ja sen varmistamiseksi, että ilmastonäkökohdat sisällytetään järjestelmällisesti mui
hin politiikan osa-alueisiin.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan komission menot, joita aiheutuu seuraavista:

— hankeavustukset teknisen avun, parhaiden käytäntöjen, tiedotus-, tietämyksen lisäämis- ja levittämis-, valmistelu-, kokeilu-
ja/tai demonstraatiohankkeisiin vuosittaisten ehdotuspyyntöjen kautta, mukaan lukien parhaiden käytäntöjen ja toiminta
poliittisten lähestymistapojen kehittämisen tai levittämisen edistäminen, tiedottamisen, tiedonhallinnan ja tiedonlevityksen 
tukeminen ilmastoalalla ja ilmastoa koskevien ratkaisujen ja käytäntöjen, mukaan lukien yhteistyöjärjestelmien kehittämi
nen, tukeminen sekä ilmastoasioita koskevan tietämyksen ja koulutuksen edistäminen ilmastonmuutoksen vaikutusten 
vähentämisen ja näihin vaikutukseen sopeutumisen sekä ilmastonmuutoksen sietokyvyn alalla, 

— toiminta-avustukset sellaisten valtioista riippumattomien järjestöjen operatiivisille toimille/työohjelmille, jotka ovat ensi
sijaisesti aktiivisia Euroopan tason ilmastotoimissa ja osallistuvat unionin politiikan ja lainsäädännön kehittämiseen ja 
täytäntöönpanoon; 

— asiantuntijoiden ja sidosryhmien kanssa järjestettävät konferenssit, seminaarit ja työryhmät, 

— sellaisten verkkojen, tietokantojen ja tieto- ja tietojenkäsittelyjärjestelmien kehittäminen ja ylläpitäminen, jotka liittyvät suo
raan unionin ilmastopolitiikan ja lainsäädännön kehittämisen ja täytäntöönpanon edistämiseen ja alaa koskevan tietämyk
sen lisäämiseen. Menot kattavat myös politiikan tukijärjestelmien (laitteistot, ohjelmat ja  palvelut) kehittämis-, ylläpito-, 
käyttö- ja tukitoimien kustannukset. Ne kattavat myös näiden järjestelmien täytäntöönpanoon liittyvän hankehallinnoin
nin, dokumentoinnin ja koulutuksen kustannukset. 

— tiedotus-, julkaisu- ja levitystoimet, mukaan luettuna tapahtumat, näyttelyt, audiovisuaaliset aineistot ja vastaavat tietoi
suuden lisäämiseen liittyvät toimenpiteet, joilla edistetään ilmastotoimien tavoitteiden saavuttamista ja siirtymistä vähähii
liseen talouteen ja yhteiskuntaan.

LIFE-tuella rahoitetut toimenpiteet voidaan toteuttaa hankkeille annettavilla toimikohtaisilla avustuksilla sekä valtiosta riippu
mattomille järjestöille annettavilla hankeavustuksilla tai hankintamenettelyillä. LIFE-ohjelmasta rahoitetaan toimia ja hankkeita, 
joista saadaan eurooppalaista lisäarvoa

Tarvittaessa voidaan tehdä yhteistyötä asiaan liittyvien kansainvälisten organisaatioiden, niiden toimielinten ja elinten kanssa 
ilmastotoimien tavoitteiden saavuttamiseksi.

Asetuksen (EU) N:o 1293/2013 5 artiklan mukaan LIFE-ohjelma on avoin seuraavien maiden osallistumiselle unionin ohjelmiin 
osallistumista koskevia yleisiä periaatteita koskevissa monen- tai kahdenvälissä sopimuksissa säädettyjen edellytysten mukaisesti:

— Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) jäsenvaltiot, jotka ovat Euroopan talousalueesta (ETA) tehdyn sopimuksen sopimus
puolia; Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82  artiklan ja pöytäkirjan N:o  32 mukaiset EFTA-
valtioiden rahoitusosuudet lisätään tämän momentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat 
tulotaulukon momentille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artik
lan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi 
ja toteutetaan osana tämän pääluokan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousar
vion erottamaton osa, 

— ehdokasmaat, mahdolliset ehdokkaat ja unioniin liittyvät maat; unionin ohjelmiin ehdokasmaiden ja mahdollisten ehdok
kaiden rahoitusosuuksista saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille 6 0 3 1, voidaan ottaa määrärahoiksi 
varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti,
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— Euroopan naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvat maat; 

— maat, joista on tullut Euroopan ympäristökeskuksen jäseniä Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan 
Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 1210/90 muuttamisesta 29 päivänä huh
tikuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 933/1999 (EYVL L 117, 5.5.1999, s. 1) mukaisesti. unionin ohjelmiin 
osallistuvan Sveitsin valaliiton rahoitusosuudesta saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille 6 0 3 3, voidaan 
ottaa määrärahoiksi varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan mukaisesti.

Asetuksen (EU) N:o 1293/2013 6 artiklan mukaan tästä määrärahasta voidaan kattaa unionin ulkopuolella ja merentakaisissa 
maissa ja alueilla toteutettavia toimia päätöksen 2001/822/EY (EYVL L 314, 30.11.2001, s. 1) mukaan, jos ne ovat välttämät
tömiä unionin ympäristö- ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi tai jäsenvaltioissa toteutettujen toimenpiteiden tehokkuuden 
takaamiseksi. Unionin ulkopuolelle sijoittautunut oikeushenkilö voi osallistua tukihankkeisiin, jos hanketta koordinoiva tuen
saaja on sijoittautunut unioniin ja toimet, jotka toteutetaan unionin ulkopuolella ovat välttämättömiä unionin ympäristö- ja 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi tai jäsenvaltioissa toteutettujen toimenpiteiden tehokkuuden takaamiseksi.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1293/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, ympäristön ja ilmasto
toimien ohjelman (Life) perustamisesta ja asetuksen (EY)  N:o  614/2007 kumoamisesta (EUVL  L  347, 20.12.2013, s.  185), ja 
erityisesti sen 16 artikla.

34 02 04  Osallistuminen monenvälisiin ja kansainvälisiin ilmastosopimuksiin

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

850 000 850 000 950 000 657 579 735 042,89 735 042,89

Selvitysosa

Entinen momentti 07 02 01 (osittain)

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kansainvälisiin sopimuksiin ja pöytäkirjoihin, joiden osapuolena unioni on, liittyvät pakol
liset ja vapaaehtoiset maksuosuudet sekä tulevien kansainvälisten sopimusten, joihin unioni osallistuu, valmistelu.

Joissakin tapauksissa myöhemmin tehtyjen pöytäkirjojen maksuosuudet sisältyvät yleissopimuksen maksuosuuksiin.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 88/540/ETY, tehty 14 päivänä lokakuuta 1988, otsonikerroksen suojelua koskevan Wienin yleissopimuksen 
ja otsonikerrosta heikentävistä aineista tehdyn Montrealin pöytäkirjan tekemisestä (EYVL L 297, 31.10.1988, s. 8).

Neuvoston päätös 94/69/EY, tehty 15 päivänä joulukuuta 1993, ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien pui
tesopimuksen tekemisestä (EYVL L 33, 7.2.1994, s. 11).

Neuvoston päätös 2002/358/EY, tehty 25 päivänä huhtikuuta 2002, ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien 
puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan hyväksymisestä Euroopan yhteisön puolesta sekä sen velvoitteiden täyttämisestä yhteisesti 
(EYVL L 130, 15.5.2002, s. 1).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:117:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:314:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0185:0185:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1988&mm=10&jj=31&type=L&nnn=297&pppp=0008&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=02&jj=07&type=L&nnn=033&pppp=0011&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:130:0001:0001:FI:PDF
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34 02 51  Aikaisempien ilmastotoimen ohjelmien loppuun saattaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— 8 612 958 20 700 000 19 076 489 13 167 351,65 13 661 048,44

Selvitysosa

Entinen momentti 07 12 01

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta maksamatta olevat sitoumukset.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaiset EFTA-valtioiden rahoi
tusosuudet lisätään tämän momentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momen
tille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan e–g alakohdan 
mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluo
kan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 614/2007, annettu 23 päivänä toukokuuta 2007, ympäristöalan rahoitus
välineestä (LIFE +) (EUVL L 149, 9.6.2007, s. 1).

34 02 77  Pilottihankkeet ja valmistelevat toimet

34 02 77 01  Valmistelevat toimet – Ilmastotoimien, ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja innovaation valtavirtaistaminen

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

— 4 700 000 3 000 000 3 000 000 4 803 567,— 1 960 615,68

Selvitysosa

Entinen momentti 07 13 03

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aiemmilta vuosilta valmistelevien toimien puitteissa maksamatta olevat sitoumukset.

Oikeusperusta

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neu
voston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:149:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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34 02 77 02  Pilottihanke – EU:n ilmastorahoituksen tehokas hyödyntäminen: teiden käyttäminen REDD+-hankkeiden varhaisena 
tulosindikaattorina

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

1 200 000 600 000

Selvitysosa

Unioni on sitonut merkittävästi resursseja siihen, että tarjotaan myönteisiä kannusteita kehitysmaille globaalista metsäkadosta 
ja metsien tilan heikkenemisestä aiheutuvien päästöjen vähentämiseksi REDD+-ohjelman avulla. Jos otetaan huomioon myös 
yksittäisten jäsenvaltioiden rahoitusosuudet, unioni on tämän ohjelman suurin rahoituskumppani.

Ensiarvioiden perusteella vaikuttaa siltä, että REDD+-ohjelman merkittävä heikko kohta on yhteisen metodiikan ja riittävien 
resurssien (henkilöresurssien sekä teknisten ja taloudellisten resurssien) puuttuminen, jotta voitaisiin ennustaa, mitata, rapor
toida, varmentaa ja verrata (FMRVC) metsien päästöjä eri aikoina ja eri maissa.

Tässä pilottihankkeessa ehdotetaan, että käytetään olemassa olevia teitä ja saavutettavuuden parantamista avaamalla uusia teitä 
varhaisena tulosindikaattorina hankkeille, joilla pyritään vähentämään metsäkadosta aiheutuvia kasvihuonekaasuja sekä lujitta
maan metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa (FLEGT). Samaan aikaan pilottihankkeella 
pyritään yhdistämään saavutettavuutta (esimerkiksi tieverkkoa) koskevat tiedot yhdenmukaistetuksi FMRVC-metodiikaksi, jotta 
voidaan parantaa REDD+-raportoinnin tehokkuutta ja luotettavuutta; näin luodaan perusta vuoden 2020 jälkeiselle ilmastoso
pimusjärjestelmälle, josta on tarkoitus sopia YK:n ilmastonmuutoksen puitesopimuksen osapuolten konferenssissa (COP 21) 
Pariisissa joulukuussa 2015.

Satelliittitietojen ja maan päällä kerättyjen tietojen perusteella voidaan päätellä, että trooppisilla alueilla uuden tien avaamista 
metsän halki seuraa yleensä toissijaisten (päällystettyjen tai päällystämättömien) teiden rakentaminen, mikä puolestaan heiken
tää entisestään metsien tilaa ja lisää metsäkatoa (ottaminen maatalous- tai  laiduntamiskäyttöön). Tieteelliset raportit ovat yhtä 
mieltä siitä, että suurin osa metsäkadosta, pirstaloitumisesta ja metsien tilan heikkenemisestä tapahtuu infrastruktuuria ja lii
tyntäverkkoja ympäröivällä ”riskivyöhykkeellä”.

Siksi uusien teiden rakentaminen ei pelkästään edistä merkittävästi metsäkatoa ja metsien tilan heikkenemistä, vaan se voi myös 
olla metsistä aiheutuvien todennäköisten päästöjen ja biologisen monimuotoisuuden vähenemisen kustannustehokas indikaat
tori. Tiettömistä alueista voidaan luoda karttoja käyttäen paikkatietoa, joka koskee infrastruktuuria, kuten teitä, ja yhdistäen sii
hen ajantasaiset metsäkartat, jotta saadaan ensiarvio unionin alakohtaisten politiikkojen vaikutuksista ja niillä tuettavien REDD+-
toimien tehokkuudesta. Näin voitaisiin myös edistää unionin strategista tavoitetta, joka johtuu biologista monimuotoisuutta 
koskevasta YK:n yleissopimuksesta ja jonka mukaan vuoteen 2020 mennessä kaikkien luonnollisten elinympäristöjen, myös 
metsien, häviämisvauhti on vähintään puolittunut ja mahdollisuuksien mukaan saatu laskemaan lähelle nollaa ja niiden tilan 
heikkeneminen ja pirstaloituminen on vähentynyt merkittävästi.

Saavutettavuuden laajentumisen vaikutuksen arviointi voi auttaa REDD+-ohjelman kattamien viiden toimen (metsäkato, met
sien tilan heikkeneminen, suojelu, metsätalous, metsien hiilivarannon lisääminen) tulosten mittaamisessa. Lisäksi tiesuunnittelu 
on helposti ymmärrettävissä oleva strateginen väline, jota sekä REDD+-järjestelmän avunantajat että tuensaajat voivat käyttää, 
ja se kytkeytyy metsäkatoa edistäviin kansainvälisiin tekijöihin (joihin kuuluu myös tuonti unioniin).

Määrärahalla olisi edistettävä seuraavien tavoitteiden saavuttamista ja katettava niiden kustannukset:

— ajantasaisen maailmanlaajuisen kartan tuottaminen tiettömistä alueista metsäisillä alueilla painopisteenä trooppiset metsät 
(käyttäen perustana parhaita käytettävissä olevia paikkatietoja ja satelliittikuvia); nämä kartat olisi julkistettava asiaa käsit
televällä verkkosivustolla; 

— metsäkatoa ja metsien tilan heikkenemistä koskevan ennustemallin kehittäminen käyttäen perustana olemassa olevia teitä 
ja tienrakennusta koskevia ennusteita painopistealueilla;
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— esitteen kokoaminen unionin alakohtaisten toimintalinjojen (esimerkiksi infrastruktuuri, maatalous ja kaivostoiminta) vai
kutuksista trooppiseen metsäkatoon ja metsien tilan heikkenemiseen; 

— edellä mainittujen tuotosten esittely seminaareissa ja symposiumeissa (etenkin YK:n ilmastonmuutoksen puitesopimuksen 
ja biodiversiteettisopimuksen osapuolten konferenssien yhteydessä) sekä asiaan liittyvän aineiston jakaminen.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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Yhteenveto määrärahoista (2014 ja 2013) sekä toteutuksesta (2012)

Osasto
Luku Nimike

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitou-
mukset Maksut Maksusitou-

mukset Maksut Maksusitou-
mukset Maksut

40 01 VARAUS HALLINTOMENOJA 
VARTEN p.m. p.m. 6 829 200 6 829 200 0,— 0,—

40 02 VARAUKSET RAHOITUSTUKEA 
VARTEN 573 523 000 264 342 000 1 043 006 985 224 868 185 0,— 0,—

40 03 NEGATIIVINEN VARAUS p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

Osasto 40 – Yhteensä 573 523 000 264 342 000 1 049 836 185 231 697 385 0,— 0,—
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LUKU  40 01  — VARAUS HALLINTOMENOJA VARTEN

Momenttien 1, 2, 3 ja 5 yksityiskohtaiset tiedot esitetään luvussa XX 01

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
2012/2014

40 01 VARAUS HALLINTOMENOJA 
VARTEN

40 01 40 Hallinnollinen varaus p.m. 6 829 200 0,— —

40 01 42 Varaus ennakoimattomia menoja 
varten 5.2 p.m. p.m. 0,— —

Luku 40 01 – Yhteensä p.m. 6 829 200 0,— —

40 01 40  Hallinnollinen varaus

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

p.m. 6 829 200 0,—

Selvitysosa

Kyseessä on varaus, jota ei voida käyttää, ennen kuin määrärahat on siirretty varainhoitoasetuksen mukaisesti toiseen 
budjettikohtaan.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

40 01 42  Varaus ennakoimattomia menoja varten

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

p.m. p.m. 0,—

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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LUKU  40 02  — VARAUKSET RAHOITUSTUKEA VARTEN

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
Maksut

2012/2014
Maksusitou

mukset Maksut Maksusitou-
mukset Maksut Maksusitou

mukset Maksut

40 02 VARAUKSET RAHOITUSTUKEA 
VARTEN

40 02 40 Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— —

40 02 41 Jaksotetut määrärahat 117 342 000 114 342 000 278 891 985 144 868 185 0,— 0,— 0,—

40 02 42 Varaus hätäapua varten 9 297 000 000 150 000 000 264 115 000 80 000 000 0,— 0,— 0,—

40 02 43 Varaus Euroopan globalisaatio
rahastoa varten 9 159 181 000 p.m. 500 000 000 p.m. 0,— 0,— —

Luku 40 02 – Yhteensä 573 523 000 264 342 000 1 043 006 985 224 868 185 0,— 0,— 0,—

40 02 40  Jaksottamattomat määrärahat

Numerotiedot (Jaksottamattomat määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Varausten osastoon otetaan määrärahoja ainoastaan kahdessa tapauksessa:

a) kyseiseltä toimenpiteeltä puuttuu perussäädös talousarviota laadittaessa;

b) on vahvoja epäilyjä määrärahojen riittävyydestä tai mahdollisuudesta käyttää budjettikohtiin otettuja määrärahoja moit
teettoman varainhoidon mukaisin edellytyksin. Tämän momentin määrärahoja voidaan käyttää ainoastaan varainhoitoase
tuksen 27 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti tehdyn määrärahasiirron jälkeen.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

40 02 41  Jaksotetut määrärahat

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

117 342 000 114 342 000 278 891 985 144 868 185 0,— 0,—

Selvitysosa

Varausten osastoon otetaan määrärahoja ainoastaan kahdessa tapauksessa:

a) kyseiseltä toimenpiteeltä puuttuu perussäädös talousarviota laadittaessa;

b) on vahvoja epäilyjä määrärahojen riittävyydestä tai mahdollisuudesta käyttää budjettikohtiin otettuja määrärahoja moit
teettoman varainhoidon mukaisin edellytyksin. Tämän momentin määrärahoja voidaan käyttää ainoastaan varainhoitoase
tuksen 27 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti tehdyn määrärahasiirron jälkeen.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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Määrärahat jakautuvat (maksusitoumusmäärärahoihin ja maksumäärärahoihin) seuraavasti:

1. Momentti 01 02 01 Talous- ja rahaliittoa sekä euroa koskeva koordi
nointi, valvonta ja tiedotus 2 000 000 2 000 000

2. Momentti 11 03 01 Unionin kalastusalusten kolmansien maiden vesillä 
harjoittamaa kalastustoimintaa koskeva hallintoke
hys (kestävän kalastuksen sopimukset) 115 342 000 112 342 000

Yhteensä 117 342 000 114 342 000

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

40 02 42  Varaus hätäapua varten

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

297 000 000 150 000 000 264 115 000 80 000 000 0,— 0,—

Selvitysosa

Hätäapuvarauksen tarkoituksena on 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 25 kohdan mukai
sesti vastata nopeasti kolmansien maiden yksittäisiin avuntarpeisiin, jotka koskevat ensisijaisesti humanitaarisia toimia ja tar
vittaessa siviilikriisinhallintaa ja väestönsuojelua, kun nämä tarpeet johtuvat tapahtumista, joita ei voitu ennakoida talousarviota 
laadittaessa. Tämän varauksen määräksi monivuotisen rahoituskehyksen voimassaoloaikana asetetaan 280 000 000 euroa vuo
dessa kiinteinä hintoina.

Tämä varaus otetaan unionin yleiseen talousarvioon. Vastaavat maksusitoumusmäärärahat otetaan talousarvioon tarvittaessa yli 
enimmäismäärien.

Kun komissio katsoo tarpeelliseksi käyttää tätä varausta, se esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen määrära
hojen siirtämisestä tästä varauksesta asianmukaisiin budjettikohtiin.

Samanaikaisesti siirtoehdotuksensa kanssa komissio aloittaa kolmikantamenettelyn, tarvittaessa yksinkertaistetussa muodossa, 
jotta Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat päästä yksimielisyyteen tämän varauksen käyttötarpeesta sekä tarvittavasta 
määrästä.

Viiteasiakirjat-säädökset

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välinen toimielinten sopimus, tehty 17  päivänä  toukokuuta 2006, talousar
viota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta (EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:139:0001:0001:FI:PDF
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40 02 43  Varaus Euroopan globalisaatiorahastoa varten

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

159 181 000 p.m. 500 000 000 p.m. 0,— 0,—

Selvitysosa

Varauksesta on tarkoitus tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupassa tapahtuvien suurten rakennemuutos
ten seurauksista, jotta tällaisia työntekijöitä voitaisiin auttaa pääsemään takaisin työmarkkinoille.

Menetelmät määrärahojen ottamiseksi tähän varaukseen ja varojen käyttöön ottamiseksi on vahvistettu 17 päivänä toukokuuta 
2006 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 28  kohdassa sekä asetuksen (EY)  N:o  1927/2006  12  artiklassa ennen 31  päi
vää  joulukuuta 2013 jätettyjen hakemusten osalta ja  2  päivänä  joulukuuta 2013 tehdyn toimielinten sopimuksen 13  koh
dassa 1 päivän tammikuuta 2014 jälkeen jätettyjen hakemusten osalta.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)  N:o  1309/2013, annettu 17  päivänä  joulukuuta 2013, Euroopan globalisaa
tiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855), ja erityisesti sen 
1 artikla.

Viiteasiakirjat-säädökset

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välinen 17 päivänä toukokuuta 2006 tehty toimielinten sopimus talousarviota 
koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta (EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1).

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välinen toimielinten sopimus, tehty 2 päivänä joulukuuta 2013, talousarviota 
koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0855:0855:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:139:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:373:0001:0001:FI:PDF
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LUKU  40 03  — NEGATIIVINEN VARAUS

Osasto
Luku

Momentti
Alamomentti

Nimike RHK

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
Maksut

2012/2014
Maksusitou

mukset Maksut Maksusitou
mukset Maksut Maksusitou

mukset Maksut

40 03 NEGATIIVINEN VARAUS

40 03 01 Negatiivinen varaus 8 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— —

Luku 40 03 – Yhteensä p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— —

40 03 01  Negatiivinen varaus

Numerotiedot (Jaksotetut määrärahat)

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

Selvitysosa

Negatiivisen varauksen periaatteesta säädetään varainhoitoasetuksen 47 artiklassa. Varaus on otettava käyttöön ennen varain
hoitovuoden loppua varainhoitoasetuksen 26 ja 27 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti tehtävällä määrärahasiirrolla.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF


KOMISSIO

20.2.2014 FI Euroopan unionin virallinen lehti II/1185

LIITEET





KOMISSIO

20.2.2014 FI Euroopan unionin virallinen lehti II/1187

EUROOPAN TALOUSALUE



KOMISSIO
EUROOPAN TALOUSALUE

II/1188 FI Euroopan unionin virallinen lehti 20.2.2014

Kuten Euroopan talousalueen perustamisesta tehdyssä sopimuksessa määrätään, EFTA-valtiot (Sveitsiä lukuun ottamatta) osallistuvat moniin moni
vuotisen rahoituskehyksen alaotsakkeen 1  a ja otsakkeiden 2, 3, 4 ja  5 kattamiin unionin politiikkoihin maksamalla osuutensa toimintamäärä
rahoista. EFTA-valtioiden rahoitusosuus lasketaan soveltamalla erityistä suhdelukua. Luku saadaan jakamalla kunkin EFTA-valtion 
markkinahintainen bruttokansantuote kaikkien jäsenvaltioiden ja asianomaisen EFTA-valtion yhteenlasketulla markkinahintaisella bruttokansan
tuotteella ja laskemalla yhteen näin saadut suhdeluvut.

Vuoden 2014 suhdeluvuksi on arvioitu 3,03  prosenttia (vuoden 2012 tietojen perusteella); 2,92  prosenttia Norjalle, 0,08  prosenttia Islannille 
ja 0,03 prosenttia Liechtensteinille.

EFTAn rahoitusosuuksia ei varsinaisesti oteta talousarvioon. Jos budjettikohta liittyy toimintoihin, joihin EFTA-valtiot osallistuvat, niiden osallis
tuminen rahoitukseen ilmoitetaan lisätietona. Kyseiset budjettikohdat ja EFTA-valtioiden osuus niiden menojen rahoituksesta esitetään taulu
kossa, joka julkaistaan unionin yleisen talousarvion liitteenä. EFTA-valtioiden yhteenlaskettu rahoitusosuus vuoden 2014 toimintamäärärahoista 
on arviolta noin 14 478 961 euroa maksusitoumusmäärärahoina. EFTA-valtiot osallistuvat myös sellaisten hallintomenojen rahoittamiseen, jotka 
liittyvät suoraan asianomaisten toimintojen toteuttamiseen. EFTA-valtioiden kanssa keskustellaan vielä myöhemmin rahoitusosuuksista ja rahoi
tettavista budjettikohdista, joten tässä esitetyt arviot ovat alustavia.



KOMISSIO
EUROOPAN TALOUSALUE

20.2.2014 FI Euroopan unionin virallinen lehti II/1189

Nimike
Talousarvio 2014 EFTAn osuus

Sitoumukset (1) Maksut (2) Sitoumukset Maksut

XX 01 02 01 Toimielimelle työskentelevä ulkopuolinen 
henkilöstö 127 846 000 127 846 000 198 720 198 720

XX 01 02 11 Toimielimen muut hallintomenot 141 302 000 141 302 000 867 250 867 250

26 01 22 02 Rakennusten hankinta ja vuokraus Brys
selissä 209 265 000 209 265 000 572 843 572 843

26 01 22 03 Rakennuksiin liittyvät menot Brysselissä 70 350 000 70 350 000 192 576 192 576

26 01 23 02 Rakennusten hankinta ja vuokraus 
Luxemburgissa 39 332 000 39 332 000 107 667 107 667

26 01 23 03 Rakennuksiin liittyvät menot Luxembur
gissa 17 138 000 17 138 000 46 914 46 914

VÄLISUMMA, 
HALLINTOMÄÄRÄRAHAT 605 233 000 605 233 000 1 985 970 1 985 970

01 04 51 Pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-
yritykset) tarkoitettujen ohjelmien lop
puun saattaminen (ennen vuotta 2014) p.m. 92 788 874 p.m. 2 811 503

 (*) 02 01 04 01 Yritysten kilpailukykyä ja pieniä ja keski
suuria yrityksiä koskevan ohjelman 
(Cosme) tukimenot 3 675 000 3 675 000 p.m. p.m.

 (*) 02 01 04 03 Euroopan satelliittinavigointiohjelmat – 
Tukimenot 3 350 000 3 350 000 p.m. p.m.

 (*) 02 01 04 04 Euroopan maanseurantaohjelma (Coper
nicus) – Tukimenot 2 500 000 2 500 000 p.m. p.m.

 (*) 02 01 05 01 Menot tutkimuksen ja innovoinnin puite
ohjelmaa ”Horisontti 2020” toteuttavista 
virkamiehistä ja väliaikaisista toimihenki
löistä 12 347 430 12 347 430 p.m. p.m.

 (*) 02 01 05 02 Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjel
maa ”Horisontti 2020” toteuttava ulko
puolinen henkilöstö 3 637 467 3 637 467 p.m. p.m.

 (*) 02 01 05 03 Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjel
man ”Horisontti 2020” muut hallintome
not 7 217 314 7 217 314 p.m. p.m.

 (*) 02 01 06 01 Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vas
taava toimeenpanovirasto – Rahoitus
osuus yritysten kilpailukykyä ja pieniä ja 
keskisuuria yrityksiä koskevasta ohjel
masta (COSME) 7 025 000 7 025 000 p.m. p.m.

 (*) 02 02 01 Yrittäjyyden edistäminen sekä unionin 
yritysten kilpailukyvyn ja markkinoille 
pääsyn parantaminen 102 709 687 14 575 804 p.m. p.m.

 (*) 02 02 02 Pienten ja keskisuurten yritysten (pk-
yritysten) rahoituksen saannin parantami
nen pääoma- ja velkajärjestelyin 161 907 588 87 914 000 p.m. p.m.

02 02 51 Aiempien toimien loppuun saattaminen 
kilpailukyvyn ja yrittäjyyden alalla (3) p.m. 26 213 322 p.m. 794 264

 (*) 02 03 01 Sisämarkkinoiden toiminta ja kehittämi
nen erityisesti ilmoittamisen, varmenta
misen ja alakohtaisen lähentämisen 
aloilla (4) 18 100 000 16 210 176 p.m. p.m.

 (*) 02 04 02 01 Avaruusteknologian johtoasema 162 910 043 14 704 483 p.m. p.m.
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 (*) 02 04 02 02 Tutkimuksen ja innovoinnin riskirahoi
tuksen saatavuuden helpottaminen p.m. p.m. p.m. p.m.

 (*) 02 04 02 03 Innovoinnin lisääminen pienissä ja keski
suurissa yrityksissä (pk-yrityksissä) 33 054 098 2 962 930 p.m. p.m.

 (*) 02 04 03 01 Resurssitehokkaan ja ilmastonmuutosta 
kestävän talouden sekä raaka-aineiden 
kestävän saatavuuden saavuttaminen 69 202 024 5 986 022 p.m. p.m.

 (*) 02 04 03 02 Osallisuutta edistävien, innovatiivisten ja 
turvallisten eurooppalaisten yhteiskuntien 
edistäminen 138 486 439 10 865 760 p.m. p.m.

02 04 51 Edellisten tutkimuksen puiteohjelmien 
loppuun saattaminen – EY:n seitsemäs 
puiteohjelma (2007–2013) p.m. 410 942 214 p.m. 12 451 549

02 04 52 Ennen vuotta 2007 aloitettujen tutkimuk
sen puiteohjelmien loppuun saattaminen p.m. p.m. p.m. p.m.

02 04 53 Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjel
man loppuun saattaminen – innovaatio-
osio (2007–2013) p.m. 41 095 242 p.m. 1 245 186

 (*) 02 05 01 Maailmanlaajuisten satelliittinavigointi-
infrastruktuurien ja -palvelujen (Galileo) 
kehittäminen ja tarjoaminen vuoteen 
2019 mennessä 1 097 830 000 667 658 621 p.m. p.m.

 (*) 02 05 02 Sellaisten satelliittipalvelujen tarjoaminen, 
joilla voidaan parantaa GPS-järjestelmän 
suorituskykyä, jotta se kattaa asteittain 
koko Euroopan siviili-
ilmailukonferenssissa (ECAC) mukana 
olevan alueen vuoteen 2020 mennessä 
(EGNOS) 225 000 000 170 148 008 p.m. p.m.

02 05 11 Euroopan GNSS-virasto 24 587 000 24 587 000 717 940 717 940

02 05 51 Eurooppalaisten satelliittinavigointiohjel
mien (EGNOS ja Galileo) loppuun saatta
minen p.m. 281 994 299 p.m. 8 234 234

 (*) 02 06 01 Avaruudesta tapahtuvaa seurantaa ja in 
situ -tietoja hyödyntävien operationaalis
ten palvelujen tarjoaminen (Copernicus) 58 500 000 54 927 050 p.m. p.m.

 (*) 02 06 02 Unionin itsenäisen maanseurantakapasi
teetin (Copernicus) rakentaminen 301 933 000 112 727 494 p.m. p.m.

02 06 51 Euroopan maanseurantaohjelman (GMES) 
loppuun saattaminen p.m. 17 962 958 p.m. 538 889

 (*) 04 01 04 02 Työllisyyttä ja sosiaalista innovointia kos
kevan ohjelman tukimenot 3 800 000 3 800 000 p.m. p.m.

 (*) 04 03 01 03 Työntekijöiden vapaa liikkuvuus, sosiaali
turvajärjestelmien yhteensovittaminen ja 
toimenpiteet siirtolaisten, myös kolman
sista maista tulevien siirtolaisten, 
hyväksi (5) 6 400 000 5 000 000 p.m. p.m.

04 03 01 07 Aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien 
välisen solidaarisuuden eurooppalainen 
teemavuosi (2012) p.m. 740 000 p.m. 22 422
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 (*) 04 03 02 01 Progress – Unionin työllisyys- ja sosiaali
politiikan sekä työoloja koskevan lainsää
dännön kehittämisen, täytäntöönpanon, 
seurannan ja arvioinnin tukeminen 71 176 000 20 774 736 p.m. p.m.

 (*) 04 03 02 02 Eures – Työntekijöiden alueellisen liikku
vuuden edistäminen ja työllisyysmahdol
lisuuksien parantaminen 21 300 000 12 077 585 p.m. p.m.

 (*) 04 03 02 03 Mikrorahoitus ja sosiaalinen yrittäjyys – 
Yrittäjien, etenkin työmarkkinoista 
kauimpana olevien, ja sosiaalisten yritys
ten rahoituksen saannin helpottaminen 26 500 000 9 447 218 p.m. p.m.

04 03 12 Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvi
rasto 14 013 900 14 013 900 424 621 424 621

04 03 51 Progress-ohjelman loppuun saattaminen p.m. 31 294 613 p.m. 948 227

04 03 52 Eures-ohjelman loppuun saattaminen p.m. 10 082 958 p.m. 305 514

04 03 53 Muiden toimien loppuun saattaminen (6) p.m. 674 718 p.m. 20 444

05 01 05 01 Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjel
maa ”Horisontti 2020” toteuttaviin virka
miehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin 
liittyvät menot 1 238 086 1 238 086 p.m. p.m.

 (*) 05 01 05 02 Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjel
maa ”Horisontti 2020” toteuttava ulko
puolinen henkilöstö 420 000 420 000 p.m. p.m.

 (*) 05 01 05 03 Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjel
maan ”Horisontti 2020” liittyvät muut 
hallintomenot 713 154 713 154 p.m. p.m.

 (*) 05 09 03 01 Turvallisten ja korkealaatuisten elintarvik
keiden ja muiden biopohjaisten tuottei
den riittävän saannin varmistaminen 50 370 046 2 290 968 p.m. p.m.

 (*) 06 01 05 01 Tutkimus- ja innovaatio-ohjelmia toteut
taviin virkamiehiin ja väliaikaisiin toimi
henkilöihin liittyvät menot – Horisontti 
2020 5 612 344 5 612 344 p.m. p.m.

 (*) 06 01 05 02 Tutkimus- ja innovaatio-ohjelmia toteut
tava ulkopuolinen henkilöstö – Hori
sontti 2020 2 768 667 2 768 667 p.m. p.m.

 (*) 06 01 05 03 Tutkimus- ja innovaatio-ohjelmien muut 
hallintomenot – Horisontti 2020 891 638 891 638 p.m. p.m.

 (*) 06 01 06 01 Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanovi
rasto – Rahoitusosuus Verkkojen 
Eurooppa -välineestä (7) 624 059 624 059 p.m. p.m.

 (*) 06 01 06 02 Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vas
taava toimeenpanovirasto – Rahoitus
osuus Verkkojen Eurooppa -välineestä p.m. p.m. p.m. p.m.

06 02 02 Euroopan lentoturvallisuusvirasto 34 173 871 34 173 871 1 035 468 1 035 468

06 02 03 01 Euroopan meriturvallisuusvirasto 30 703 795 30 703 795 930 325 930 325

06 02 03 02 Euroopan meriturvallisuusvirasto – Saas
tumisen torjuntatoimet (8) 19 675 000 7 727 442 p.m. p.m.
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06 02 04 Euroopan rautatievirasto 23 573 064 23 573 064 714 264 714 264

06 02 52 Marco Polo -ohjelman loppuun saattami
nen p.m. 18 525 916 p.m. 561 335

06 02 53 Saastumisen torjuntatoimien loppuun 
saattaminen p.m. 12 198 621 p.m. 369 618

 (*) 06 03 03 01 Resurssitehokkaan, ympäristöystävällisen, 
turvallisen ja saumattoman eurooppalai
sen liikennejärjestelmän toteuttaminen 185 042 095 9 415 097 p.m. p.m.

 (*) 06 03 07 31 Eurooppalaisen ilmaliikenteen hallinnan 
nykyaikaistamishanke 2 (SESAR2-
yhteisyritys) – Tukimenot p.m. p.m. p.m. p.m.

 (*) 06 03 07 32 Eurooppalaisen ilmaliikenteen hallinnan 
nykyaikaistamishanke 2 (SESAR2-
yhteisyritys) 20 000 000 10 000 000 p.m. p.m.

06 03 51 Aikaisempien tutkimuspuiteohjelmien 
päätökseen saattaminen – seitsemäs pui
teohjelma – EY (2007–2013) p.m. 7 952 635 p.m. 240 965

06 03 52 Ennen vuotta 2007 aloitettujen tutkimuk
sen puiteohjelmien loppuun saattaminen — p.m. — p.m.

07 02 05 01 Euroopan kemikaalivirasto – Biosidilain
säädäntöön liittyvät toimet (9) 5 023 252 5 023 252 p.m. p.m.

07 02 06 Euroopan ympäristökeskus 35 365 929 35 365 929 1 071 588 1 071 588

08 01 05 01 Tutkimus- ja innovointiohjelmaa ”Hori
sontti 2020” toteuttaviin virkamiehiin ja 
väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät 
menot 106 740 801 106 740 801 p.m. p.m.

 (*) 08 01 05 02 Tutkimus- ja innovointiohjelmia – Hori
sontti 2020 – toimeenpaneva ulkoinen 
henkilöstö 24 484 000 24 484 000 p.m. p.m.

 (*) 08 01 05 03 Tutkimus- ja innovointiohjelman ”Hori
sontti 2020” muut hallintomenot 37 628 811 37 628 811 p.m. p.m.

 (*) 08 01 06 01 Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpa
novirasto – ”Horisontti 2020” -ohjelman 
rahoitusosuus 39 415 000 39 415 000 p.m. p.m.

 (*) 08 01 06 02 Tutkimuksen toimeenpanovirasto –
”Horisontti 2020” -ohjelman rahoitus
osuus 56 369 001 56 369 001 p.m. p.m.

 (*) 08 01 06 03 Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vas
taava toimeenpanovirasto – ”Horisontti 
2020” -ohjelman rahoitusosuus 19 055 000 19 055 000 p.m. p.m.

 (*) 08 01 06 04 Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanovi
rasto – ”Horisontti 2020” -ohjelman 
rahoitusosuus 1 915 960 1 915 960 p.m. p.m.

 (*) 08 02 01 01 Tutkimuksen lujittaminen tieteen eturin
tamassa – Euroopan tutkimusneuvosto 1 627 857 955 19 785 657 p.m. p.m.

 (*) 08 02 01 02 Tulevien ja kehitteillä olevien teknologioi
den tutkimuksen lujittaminen p.m. p.m. p.m. p.m.

 (*) 08 02 01 03 Euroopan tutkimusinfrastruktuurien lujit
taminen, sähköiset infrastruktuurit 
mukaan luettuina 173 714 343 309 837 p.m. p.m.
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 (*) 08 02 02 01 Johtoasema nanoteknologian, kehittynei
den materiaalien, laserteknologian, bio
teknologian ja kehittyneiden valmistus- ja 
prosessointimenetelmien aloilla 486 823 407 42 681 808 p.m. p.m.

 (*) 08 02 02 02 Riskirahoituksen saatavuuden helpottami
nen tutkimus- ja innovaatioinvestointei
hin 310 719 266 326 766 435 p.m. p.m.

 (*) 08 02 02 03 Innovoinnin lisääminen pienissä ja keski
suurissa yrityksissä (pk-yritykset) 34 510 750 3 067 854 p.m. p.m.

 (*) 08 02 03 01 Elinikäisen terveyden ja hyvinvoinnin 
parantaminen 522 397 150 40 118 438 p.m. p.m.

 (*) 08 02 03 02 Elintarviketurvan parantaminen, kestävän 
maatalouden kehittäminen, merien ja 
merenkulun tutkimus ja biotalous 203 529 133 22 468 062 p.m. p.m.

 (*) 08 02 03 03 Siirtyminen luotettavaan, kestävään ja 
kilpailukykyiseen energiajärjestelmään 299 696 248 28 655 994 p.m. p.m.

 (*) 08 02 03 04 Resurssitehokas, ympäristöystävällinen, 
turvallinen ja saumaton eurooppalainen 
liikennejärjestelmä 378 937 367 8 086 531 p.m. p.m.

 (*) 08 02 03 05 Resurssitehokas ja ilmastonmuutosta kes
tävä talous sekä raaka-aineiden kestävä 
saatavuus 271 609 866 2 478 694 p.m. p.m.

 (*) 08 02 03 06 Osallistavat, innovatiiviset ja turvalliset 
eurooppalaiset yhteiskunnat 107 199 354 17 625 757 p.m. p.m.

 (*) 08 02 04 Tiede yhteiskunnassa ja yhteiskuntaa var
ten 118 500 234 5 253 030 p.m. p.m.

 (*) 08 02 05 Horisontti 2020 -puiteohjelman horison
taaliset toimet p.m. p.m. p.m. p.m.

 (*) 08 02 07 31 Innovatiiviset lääkkeet 2 -aloite (IMI2-
yhteisyritys) – Tukimenot 490 000 490 000 p.m. p.m.

 (*) 08 02 07 32 Innovatiiviset lääkkeet 2 -aloite (IMI2-
yhteisyritys) 207 300 000 16 600 000 p.m. p.m.

 (*) 08 02 07 33 Biopohjaisten teollisuudenalojen yhteis
yritys – Tukimenot 977 500 977 500 p.m. p.m.

 (*) 08 02 07 34 Biopohjaisten teollisuudenalojen yhteis
yritys 50 000 000 p.m. p.m. p.m.

 (*) 08 02 07 35 Clean Sky 2 -yhteisyritys (Clean Sky 2) – 
Tukimenot 1 225 333 1 225 333 p.m. p.m.

 (*) 08 02 07 36 Clean Sky 2 -yhteisyritys 100 000 000 13 000 000 p.m. p.m.

 (*) 08 02 07 37 Polttokenno- ja vety-yhteisyritys 2 
(FCH2-yhteisyritys) – Tukimenot 292 667 292 667 p.m. p.m.

 (*) 08 02 07 38 Polttokenno- ja vety-yhteisyritys 2 
(FCH2-yhteisyritys) 93 354 000 p.m. p.m. p.m.
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 (*) 08 02 51 Tutkimuksen edellisen puiteohjelman 
(seitsemäs puiteohjelma) loppuun saatta
minen – EY:n epäsuorat toimet 
(2007–2013) p.m. 2 568 132 885 p.m. 77 814 426

08 02 52 Ennen vuotta 2007 aloitettujen Euroopan 
yhteisön puiteohjelmien loppuun saatta
minen – epäsuorat toimet p.m. 16 232 123 p.m. 491 833

 (*) 09 01 04 01 Tukimenot Verkkojen Eurooppa 
-välineen (CEF) Tieto- ja viestintäteknolo
giat (ICT) -osiolle 188 003 188 003 p.m. p.m.

 (*) 09 01 05 01 Menot tutkimuksen ja innovoinnin puite
ohjelmaa ”Horisontti 2020” toteuttavista 
virkamiehistä ja väliaikaisista toimihenki
löistä 48 600 267 48 600 267 p.m. p.m.

 (*) 09 01 05 02 Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjel
maa ”Horisontti 2020” toteuttava ulko
puolinen henkilöstö 12 636 867 12 636 867 p.m. p.m.

 (*) 09 01 05 03 Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjel
man ”Horisontti 2020” muut hallintome
not 17 868 053 17 868 053 p.m. p.m.

09 02 03 Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavi
rasto (ENISA) 8 739 000 8 739 000 264 792 264 792

09 02 04 Euroopan sähköisen viestinnän sääntely
viranomaisten yhteistyöelin (BEREC) – 
Virasto (10) 3 617 948 3 617 948 p.m. p.m.

 (*) 09 03 01 Laajakaistaverkkojen käyttöönoton 
nopeuttaminen 10 000 000 p.m. p.m. p.m.

 (*) 09 03 02 Suotuisamman ympäristön luominen 
televiestintäinfrastruktuurihankkeisiin 
kohdistuville yksityisille investoinneille 34 889 000 p.m. p.m. p.m.

 (*) 09 03 03 Yhteistä etua koskevien kansallisten pal
velujen yhteenliittämisen ja yhteentoimi
vuuden edistäminen ja osallistuminen 
turvallisen, osallistavan ja myönteisen 
verkkoympäristön luomiseen 39 026 000 9 783 423 p.m. p.m.

09 03 51 01 Safer Internet -ohjelman (2009–2013) 
loppuun saattaminen — 6 300 000 — 190 890

09 03 51 02 Safer Internet Plus -ohjelman loppuun 
saattaminen – Internetin ja uuden verkko
teknologian käyttöturvallisuuden edistä
minen — p.m. — p.m.

 (*) 09 04 01 01 Tulevan ja nousevan teknologian tutki
muksen vahvistaminen 213 262 707 10 300 623 p.m. p.m.

 (*) 09 04 01 02 Euroopan tutkimusinfrastruktuurin, myös 
sähköisen infrastruktuurin, vahvistaminen 97 848 845 2 101 017 p.m. p.m.

 (*) 09 04 02 01 Johtoasema tieto- ja viestintäteknologi
assa 728 216 607 44 192 289 p.m. p.m.

 (*) 09 04 03 01 Elinikäisen terveyden ja hyvinvoinnin 
parantaminen 127 264 964 11 991 283 p.m. p.m.
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 (*) 09 04 03 02 Osallistavien, innovatiivisten ja kehitysky
kyisten eurooppalaisten yhteiskuntien 
edistäminen 85 010 623 505 313 p.m. p.m.

 (*) 09 04 07 31 Elektroniset komponentit ja järjestelmät 
Euroopan johtoasemaa varten (ECSEL-
yhteisyritys) – Tukimenot 540 000 540 000 p.m. p.m.

 (*) 09 04 07 32 Elektroniset komponentit ja järjestelmät 
Euroopan johtoasemaa varten (ECSEL-
yhteisyritys) 135 000 000 33 750 000 p.m. p.m.

09 04 51 Seitsemännen puiteohjelman 
(2007–2013) loppuun saattaminen p.m. 618 054 637 p.m. 18 727 056

09 04 52 Ennen vuotta 2007 aloitettujen tutkimus
puiteohjelmien loppuun saattaminen — p.m. — p.m.

09 04 53 01 Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjel
man tieto- ja viestintätekniikkapolitiikan 
tukiohjelman (2007–2013) loppuun saat
taminen p.m. 80 372 211 p.m. 2 435 278

09 04 53 02 Aiempien (vuotta 2007 edeltävien) tieto-
ja viestintäteknologiaohjelmien loppuun 
saattaminen — p.m. — p.m.

 (*) 10 01 05 01 Tutkimus- ja innovaatio-ohjelmien täy
täntöönpanosta vastaaviin virkamiehiin ja 
väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät 
menot – Horisontti 2020 136 700 000 136 700 000 p.m. p.m.

 (*) 10 01 05 02 Tutkimus- ja innovaatio-ohjelmien täy
täntöönpanosta vastaava ulkopuolinen 
henkilöstö – Horisontti 2020 32 400 000 32 400 000 p.m. p.m.

 (*) 10 01 05 03 Tutkimus- ja innovaatio-ohjelmien muut 
hallintomenot – Horisontti 2020 58 163 970 58 163 970 p.m. p.m.

 (*) 10 01 05 04 Muut menot uusista merkittävistä tutki
musinfrastruktuureista – Horisontti 2020 2 000 000 2 000 000 p.m. p.m.

 (*) 10 02 01 Horisontti 2020 – Asiakaslähtöinen tie
teellinen ja tekninen tuki unionin eri alo
jen politiikalle 33 562 103 10 280 091 p.m. p.m.

10 02 51 Seitsemännen puiteohjelman loppuun 
saattaminen – Suorat toimet 
(2007–2013) p.m. 17 580 415 p.m. 532 687

10 02 52 Vuotta 2007 edeltävien aiempien tutki
muspuiteohjelmien loppuun saattaminen 
– suorat toimet — p.m. — p.m.

12 02 01 Sisämarkkinoiden toteuttaminen ja kehit
täminen (11) 7 670 000 7 800 000 p.m. p.m.

12 03 02 Euroopan pankkiviranomainen (12) 12 999 920 12 999 920 p.m. p.m.

12 03 03 Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviran
omainen (13) 8 588 800 8 588 800 p.m. p.m.

12 03 04 Euroopan arvopaperimarkkinaviranomai
nen (14) 10 368 000 10 368 000 p.m. p.m.

 (*) 15 01 04 01 Erasmus+-ohjelman tukimenot 10 414 108 10 414 108 p.m. p.m.
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 (*) 15 01 04 02 Luova Eurooppa -ohjelman tukimenot 2 137 900 2 137 900 p.m. p.m.

 (*) 15 01 05 01 Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjel
maa ”Horisontti 2020” toteuttavia virka
miehiä ja väliaikaisia toimihenkilöitä 
koskevat menot 2 234 614 2 234 614 p.m. p.m.

 (*) 15 01 05 02 Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjel
maa ”Horisontti 2020” toteuttava ulko
puolinen henkilöstö 700 000 700 000 p.m. p.m.

 (*) 15 01 05 03 Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjel
man ”Horisontti 2020” muut hallintome
not 815 112 815 112 p.m. p.m.

 (*) 15 01 06 01 Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuu
rin toimeenpanovirasto – rahoitusosuus 
Erasmus+-ohjelmasta 25 897 000 25 897 000 p.m. p.m.

 (*) 15 01 06 02 Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuu
rin toimeenpanovirasto – Rahoitusosuus 
Luova Eurooppa -ohjelmasta 12 192 000 12 192 000 p.m. p.m.

 (*) 15 02 01 01 Eurooppalaisen koulutusalan huippuosaa
misen ja yhteistyön ja sen työmarkkinoi
hin liittyvän merkityksen edistäminen 1 315 662 350 794 000 037 p.m. p.m.

 (*) 15 02 01 02 Eurooppalaisen nuorisoalan huippuosaa
misen ja yhteistyön ja nuorten eurooppa
laiseen demokraattiseen toimintaan 
osallistumisen edistäminen 153 094 542 103 175 146 p.m. p.m.

 (*) 15 02 02 Euroopan yhdentymistä käsittelevän 
huippututkimuksen ja -opetuksen kehittä
minen maailmanlaajuisesti (Jean Monnet 
-toimi) 34 546 000 24 217 999 p.m. p.m.

 (*) 15 02 03 Urheilun eurooppalaisen ulottuvuuden 
kehittäminen 16 167 000 9 333 711 p.m. p.m.

15 02 51 Elinikäistä oppimista, mukaan lukien 
monikielisyys, koskevien toimien lop
puun saattaminen p.m. 222 376 600 p.m. 6 738 011

15 02 53 Nuorisoa ja urheilua koskevien toimien 
loppuun saattaminen p.m. 30 000 000 p.m. 909 000

 (*) 15 03 01 01 Marie Skłodowska-Curie -toimet – Uusien 
taitojen ja innovaatioiden luominen 796 703 139 57 002 709 p.m. p.m.

 (*) 15 03 05 Euroopan innovaatio- ja teknologiainsti
tuutti – tutkimuksen, innovoinnin ja kou
lutuksen muodostaman osaamiskolmion 
osatekijöiden integrointi 226 576 874 121 406 196 p.m. p.m.

15 03 51 Edellisen tutkimuksen puiteohjelman lop
puun saattaminen – seitsemäs puiteoh
jelma (2007–2013) p.m. 490 572 208 p.m. 14 864 338

15 03 53 Euroopan innovaatio- ja teknologiainsti
tuuttia koskevien toimien loppuun saatta
minen p.m. 48 401 107 p.m. 1 466 554

 (*) 15 04 01 Kulttuurialan ja luovien toimialojen 
rahoituspohjan vahvistaminen erityisesti 
pk-yritysten ja organisaatioiden osalta 9 000 000 6 500 000 p.m. p.m.

 (*) 15 04 02 Kulttuuri-alaohjelma – Kulttuurialan ja 
luovien alojen tukeminen unionissa ja sen 
ulkopuolella toimimisessa ja kansainväli
sen levityksen ja liikkuvuuden edistämi
sessä 53 922 000 28 577 000 p.m. p.m.
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 (*) 15 04 03 Media-alaohjelma – Kulttuurialan ja luo
vien alojen tukeminen unionissa ja sen 
ulkopuolella toimimisessa ja kansainväli
sen levityksen ja liikkuvuuden edistämi
sessä 103 321 000 55 268 825 p.m. p.m.

15 04 51 Kulttuurin ja kielen alan 
ohjelmien/toimien loppuun saattaminen p.m. 26 615 566 p.m. 806 452

15 04 53 Aikaisempien Media-ohjelmien loppuun 
saattaminen p.m. 53 000 000 p.m. 1 605 900

 (*) 17 01 04 01 Kuluttajaohjelman tukimenot 1 100 000 1 100 000 p.m. p.m.

 (*) 17 01 04 02 Kansanterveys kasvun tukena -ohjelman 
tukimenot 1 500 000 1 500 000 p.m. p.m.

17 01 06 01 Kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden 
toimeenpanovirasto – Rahoitusosuus 
kuluttajaohjelmasta 1 691 000 1 691 000 50 730 50 730

17 01 06 02 Kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden 
toimeenpanovirasto – Rahoitusosuus 
Kansanterveys kasvun tukena -ohjelmasta 4 209 000 4 209 000 126 270 126 270

 (*) 17 02 01 Kuluttajien edun valvominen ja heidän 
turvallisuutensa ja heille tiedottamisen 
parantaminen 21 262 000 6 512 000 p.m. p.m.

17 02 51 Kuluttajia koskevien unionin toimien 
loppuun saattaminen p.m. 12 509 000 p.m. 379 023

 (*) 17 03 01 Terveydenhuollon innovaatioiden edistä
minen ja terveydenhuoltojärjestelmien 
kestävyyden lisääminen, unionin kansa
laisten terveydentilan parantaminen ja 
heidän suojelemisensa rajatylittäviltä ter
veysuhkilta 52 870 000 8 697 500 p.m. p.m.

17 03 10 Euroopan tautienehkäisy- ja 
-valvontakeskus 56 766 000 56 766 000 1 720 010 1 720 010

17 03 11 Euroopan elintarviketurvallisuusvi
ranomainen 76 545 000 76 545 000 2 296 350 2 296 350

17 03 12 01 Unionin rahoitusosuus Euroopan lääkevi
rastolle 31 333 000 31 333 000 949 390 949 390

17 03 12 02 Erityinen rahoitusosuus harvinaislääk
keille 6 000 000 6 000 000 181 800 181 800

17 03 51 Kansanterveysalan toimintaohjelmien 
loppuun saattaminen p.m. 30 370 000 p.m. 920 211

 (*) 23 01 04 02 EU:n sisällä toimivan unionin pelastuspal
velumekanismin tukimenot p.m. p.m. p.m. p.m.

 (*) 23 03 01 01 Katastrofien ehkäisy ja katastrofivalmiu
det unionin sisällä 27 052 000 13 000 000 p.m. p.m.

 (*) 23 03 01 02 Katastrofien ehkäisy ja katastrofivalmiu
det kolmansissa maissa 5 326 000 1 767 479 p.m. p.m.

 (*) 23 03 02 01 Nopeat ja tehokkaat avustustoimet vaka
vissa hätätilanteissa unionin sisällä 1 167 000 950 000 p.m. p.m.
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 (*) 23 03 02 02 Nopeat ja tehokkaat avustustoimet vaka
vissa hätätilanteissa kolmansissa maissa 14 220 000 4 226 937 p.m. p.m.

23 03 51 Unionissa toteutettavien pelastuspalvelu
alan ohjelmien ja toimien loppuun saatta
minen (ennen vuotta 2014) p.m. 16 000 000 p.m. 484 800

26 01 04 01 Eurooppalaisten julkishallintojen yhteen
toimivuusratkaisuja koskevan ohjelman 
(ISA) tukimenot 400 000 400 000 12 120 12 120

26 03 01 01 Yhteentoimivuusratkaisut eurooppalaisille 
julkishallinnoille 23 700 000 13 894 437 718 110 421 001

26 03 01 02 Aikaisempien IDA- ja IDABC-ohjelmien 
loppuun saattaminen p.m. p.m.

29 01 04 01 Euroopan tilasto-ohjelman tukimenot (15) 2 900 000 2 900 000 65 903 65 903

29 02 01 Laadukkaiden tilastotietojen tuottaminen, 
Euroopan tilastojen uusien tuotantotapo
jen täytäntöönpaneminen ja kumppanuu
den vahvistaminen Euroopan 
tilastojärjestelmässä (16) 53 391 000 30 701 655 1 213 310 697 695

29 02 51 Tilasto-ohjelmien loppuun saattaminen 
(ennen vuotta 2013) (17) p.m. 37 604 613 p.m. 854 565

29 02 52 Euroopan yritys- ja kauppatilastojen 
uudenaikaistamisohjelman (MEETS) lop
puun saattaminen (18) p.m. 5 262 958 p.m. 119 601

 (*) 32 01 05 01 Menot tutkimuksen ja innovoinnin puite
ohjelmaa ”Horisontti 2020” toteuttavista 
virkamiehistä ja väliaikaisesta henkilös
töstä 1 806 884 1 806 884 p.m. p.m.

 (*) 32 01 05 02 Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjel
maa ”Horisontti 2020” toteuttava ulko
puolinen henkilöstö 890 467 890 467 p.m. p.m.

 (*) 32 01 05 03 Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjel
man ”Horisontti 2020” muut hallintome
not 1 729 920 1 729 920 p.m. p.m.

32 02 10 Energia-alan sääntelyviranomaisten 
yhteistyövirasto (19) 10 188 000 10 188 000 p.m. p.m.

 (*) 32 04 03 01 Siirtyminen luotettavaan, kestävään ja 
kilpailukykyiseen energiajärjestelmään 314 507 593 28 886 164 p.m. p.m.

32 04 51 Seitsemännen puiteohjelman 
(2007–2013) loppuun saattaminen p.m. 125 175 972 p.m. 3 792 832

32 04 52 Aikaisempien (ennen vuotta 2007) tutki
muspuiteohjelmien loppuun saattaminen p.m. 4 739 966 p.m. 143 621

32 04 53 ”Älykäs energiahuolto Euroopassa” 
-ohjelman (2007–2013) loppuun saatta
minen p.m. 59 021 214 p.m. 1 788 343

32 04 54 ”Älykäs energiahuolto Euroopassa” 
-ohjelman (2003–2006) loppuun saatta
minen — p.m. — p.m.

 (*) 33 01 04 01 Perusoikeus- ja kansalaisuusohjelman 
tukimenot 1 100 000 1 100 000 p.m. p.m.

 (*) 33 02 01 Oikeuksien suojelun varmistaminen ja 
kansalaisten voimaannuttaminen 23 007 000 5 467 000 p.m. p.m.
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 (*) 33 02 02 Syrjinnän torjunnan ja tasa-arvon edistä
minen 31 151 000 7 284 000 p.m. p.m.

33 02 51 Perusoikeus- ja kansalaisuusohjelmaan ja 
tasa-arvoon liittyvien toimenpiteiden lop
puun saattaminen (20) p.m. 30 259 889 p.m. 907 797

33 03 51 Huumetorjunnan ja -tiedotuksen sekä 
oikeusalan toimenpiteiden loppuun saat
taminen (21) p.m. 2 169 000 p.m. 65 721

TOTAL 13 674 094 754 9 862 630 536 12 492 991 176 263 351

SUBTOTAL ADMINISTRATIVE 
EXPENDITURE 605 233 000 605 233 000 1 985 970 1 985 970

GRAND TOTAL 14 279 327 754 10 467 863 536 14 478 961 178 429 321

(1) Sisältää varauksessa olevat määrärahat. 
(2) Edellyttäen, että EFTA-valtioiden osallistumisesta sovitaan. 
(3) Perustuu 98,3 %:iin määrärahoista, koska budjettikohdassa on erittelemättä EFTA / muut kuin EFTA. 
(4) Vuosittainen toiminta, joka edellyttää, että EFTA-valtioiden osallistumisesta sovitaan. 
(5) Vuosittainen toiminta, joka edellyttää, että EFTA-valtioiden osallistumisesta sovitaan. 
(6) Perustuu 4,53 %:iin määrärahoista, koska budjettikohdassa on erittelemättä EFTA / muut kuin EFTA. 
(7) Ainoastaan Verkkojen Eurooppa -välineen (CEF) Tieto- ja viestintäteknologiat (ICT) -osioon osallistuminen ja Marco Polo II:n jäljellä oleva osuus (5,09 % mää-

rärahoista). 
(8) Edellyttäen, että EFTA-valtioiden osallistumisesta sovitaan. 
(9) Edellyttäen, että EFTA-valtioiden osallistumisesta sovitaan. 
(10) Edellyttäen, että EFTA-valtioiden osallistumisesta sovitaan. 
(11) Edellyttäen, että EFTA-valtioiden osallistumisesta sovitaan. 
(12) Edellyttäen, että EFTA-valtioiden osallistumisesta sovitaan. 
(13) Edellyttäen, että EFTA-valtioiden osallistumisesta sovitaan. 
(14) Edellyttäen, että EFTA-valtioiden osallistumisesta sovitaan. 
(15) Sillä perusteella, että EFTA-valtioiden osuus on 75 prosenttia määrärahoista ETA-sopimuksen pöytäkirjan N:o 30 mukaisesti. 
(16) Sillä perusteella, että EFTA-valtioiden osuus on 75 prosenttia määrärahoista ETA-sopimuksen pöytäkirjan N:o 30 mukaisesti. 
(17) Sillä perusteella, että EFTA-valtioiden osuus on 75 prosenttia määrärahoista ETA-sopimuksen pöytäkirjan N:o 30 mukaisesti. 
(18) Sillä perusteella, että EFTA-valtioiden osuus on 75 prosenttia määrärahoista ETA-sopimuksen pöytäkirjan N:o 30 mukaisesti. 
(19) Edellyttäen, että EFTA-valtioiden osallistumisesta sovitaan. 
(20) Perustuu 73,21 %:iin määrärahoista, koska budjettikohdassa on erittelemättä EFTA / muut kuin EFTA. 
(21) Perustuu 9,64 %:iin määrärahoista, koska budjettikohdassa on erittelemättä EFTA / muut kuin EFTA. 
(*) Edellyttäen, että EFTA-valtioiden osallistumisesta vuosien 2014–2020 ohjelmiin sovitaan, tämä liite perustuu seuraaviin tietoihin. Näin ollen maksuosuuden laske-

miseksi sovellettavaa suhdelukua sopeutetaan alla esitetyllä tavalla:

Ohjelma Norja Islanti Liechtenstein Suhdeluku

Horisontti 2020 Kyllä Kyllä Ei 3,00 %

Erasmus+ Kyllä Kyllä Kyllä 3,03 %

COSME Kyllä Kyllä Ei 3,00 %

Copernicus Kyllä Kyllä Ei 3,00 %

Galileo Kyllä Ei Ei 2,92 %

Kansanterveys kasvun tukena -ohjelma Kyllä Kyllä Ei 3,00 %

Perusoikeus- ja kansalaisuusohjelman Kyllä Kyllä Kyllä 3,03 %

Kuluttajat Kyllä Kyllä Ei 3,00 %

Luova Eurooppa Kyllä Kyllä Ei 3,00 %

Pelastuspalvelu Kyllä Kyllä Ei 3,00 %

Verkkojen Eurooppa -väline – Tieto- ja viestintäteknologiat (ICT) -osio Kyllä Kyllä Kyllä 3,03 %

EaSI-ohjelma – EURES lohko Kyllä Kyllä Ei 3,00 %

EaSI-ohjelma – Progress-ohjelma, mikrorahoituslohko Ei Kyllä Ei 0,08 %
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(AL = Albania; BA = Bosnia ja Hertsegovina; MK = entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia (tämä väliaikainen koodi ei estä 
ottamasta käyttöön maan lopullista nimeä, joka hyväksytään heti, kun Yhdistyneissä kansakunnissa asiasta käytävät 

neuvottelut saadaan päätökseen); ME = Montenegro; RS = Serbian tasavalta; TR = Turkki; 
Kosovo* = Kosovo YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244 mukaisesti)

Kolmansien maiden rahoitusosuus yhteensä

(miljoonaa euroa)

Edunsaajavaltiot

MK TR AL BA ME RS Kosovo* Yhteensä

01 04 51

p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Pienille ja keskisuurille yrityksille 
(pk-yrityksille) tarkoitettujen ohjelmien 
loppuun saattaminen (ennen vuotta 2014)

02 02 01, 02 02 02, 02 02 51, 02 04 53, 
02 01 04 01 ja 02 01 06 01

p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Yritysten kilpailukykyä ja pieniä ja 
keskisuuria yrityksiä koskeva ohjelma 
(COSME) / Kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelman loppuun saattaminen – 
Yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelma

04 03 02 01, 04 03 02 02, 04 03 02 03, 
04 03 51 ja 04 01 04 02

p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Työllisyyttä ja sosiaalista innovointia 
koskeva Euroopan unionin ohjelma 
(”EaSI-ohjelma”) / Progress-ohjelman 
loppuun saattaminen

06 02 52, 06 01 06 01 ja 06 01 06 02

p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Marco Polo II -ohjelman loppuun 
saattaminen

07 02 01, 07 02 02, 07 02 03, 07 02 51, 
07 01 04 01, 34 02 01, 34 02 02, 
34 02 03 ja 34 01 04 01

p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Ympäristö ja ilmastotoimet (LIFE) / 
LIFE +:n (ympäristöalan rahoitusväline 
– 2007–2013) loppuun saattaminen

07 02 06

p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.Euroopan ympäristökeskus (EYK)

08 04 01

p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.Kansainvälinen lämpöydinkoereaktori (ITER)

09 03 51 01

p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Safer Internet -ohjelman loppuun 
saattaminen

09 04 01, 09 04 02, 09 04 03, 
09 04 50 02, 09 04 53 01 ja 09 01 04 03

p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 
(Horisontti 2020) / Kilpailukyvyn ja 
innovoinnin puiteohjelman loppuun 
saattaminen
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14 02 01, 14 02 51 ja 14 01 04 01

0,05 0,16 0,05 p.m. 0,04 0,10 p.m. 0,480
Tulli 2020 / Tulli 2013 -ohjelman loppuun 
saattaminen

14 03 01, 14 03 51 ja 14 01 04 02

0,04 0,10 p.m. p.m. p.m. 0,08 p.m. 0,220
Fiscalis 2020 / Fiscalis 2013 -ohjelman 
loppuun saattaminen

15 02 01, 15 02 02, 15 02 03, 15 02 51, 
15 01 04 01 ja 15 01 06 01

p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma 
(Erasmus+) / Elinikäisen oppimisen 
ohjelman loppuun saattaminen

15 04 01, 15 04 02, 15 04 03, 15 04 51, 
15 01 04 02 ja 15 01 06 02

p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Luova Eurooppa -ohjelma / 
Kulttuuriohjelman (2007–2013) loppuun 
saattaminen

15 04 53

p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Aikaisempien Media-ohjelmien loppuun 
saattaminen

15 02 53

p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Nuorisotoimintaohjelman loppuun 
saattaminen

16 02 01, 16 02 51, 16 01 04 01 
ja 16 01 06 01

p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.Kansalaisten Eurooppa

17 02 01, 17 02 51, 17 01 04 01 
ja 17 01 06 01

p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.Unionin toimet kuluttajapolitiikan alalla

17 03 01, 17 03 51, 17 01 04 02 
ja 17 01 06 02

p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.Unionin toimet terveyden alalla

33 02 01,33 02 02, 33 02 51 
ja 33 01 04 01

p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Perusoikeus- ja kansalaisuusohjelma / 
Väkivallan torjuntaa koskevan ohjelman 
(Daphne) loppuun saattaminen

33 02 06

p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.Euroopan unionin perusoikeusvirasto

23 03 01, 23 03 51 ja 23 01 04 02

p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.Pelastuspalvelu

24 02 01 ja 24 02 51

p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.Petostentorjunta
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26 01 04 01 ja 26 03 01 01

p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Yhteentoimivuusratkaisut eurooppalaisille 
julkishallinnoille (ISA)

32 04 53

p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman 
loppuun saattaminen – Älykäs 
energiahuolto Euroopassa -ohjelma

Kattaa seuraavat budjettikohdat (1)

p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Horisontti 2020 / Seitsemännen 
tutkimuksen puiteohjelman loppuun 
saattaminen – EY (muu kuin ydinala)

Kattaa seuraavat budjettikohdat (2)

p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Euratomin tutkimus- ja koulutusohjelma / 
Seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman 
loppuun saattaminen – Euratom (ydinala)

(1) Budjettikohdat 02 04 02, 02 04 51, 06 03 03 01, 06 03 50, 08 01 06 03, 08 02 01, 08 02 02, 08 02 03, 08 02 04, 08 02 50, 08 03 50, 08 04 50, 08 01 06 04, 
09 04 02, 09 04 03, 09 04 50, 10 02 01, 10 02 50, 15 03 01 01, 15 03 50, 32 04 03 01 ja 32 04 50. 

(2) Budjettikohdat 08 03 01, 08 04 01, 10 03 01 ja 10 03 50.
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A.  JOHDANTO

Tämä liite on laadittu unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 
kumoamisesta 25 päivänä  lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 
26.10.2012, s. 1) 35 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Liite sisältää numerotietoja unionin talousarviosta taattavasta lainanannosta ja lainanotosta: maksutaselainoista, lainanotosta makrotaloudellisen 
rahoitusavun myöntämiseksi kolmansille maille, Euratomin lainanotosta eräissä kolmansissa maissa sijaitsevien ydinvoimaloiden turvallisuuden 
ja tehokkuuden parantamisen rahoittamista varten ja Euroopan investointipankin lainoista eräille kolmansille maille.

Unionin talousarviosta katettavat lainat olivat 31 päivänä  joulukuuta 2012 yhteensä 82 277 116 000 euroa. Summasta 59 177 969 000 euroa 
oli unionin sisäisiä ja 23 099 147 000 euroa unionin ulkopuolisia lainoja (pyöristetyt luvut ja euron vaihtokurssi 31  päivänä  joulukuuta 2012 
voimassa olleiden kurssien mukaisesti).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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B.  UNIONIN TALOUSARVIOSTA TAATTAVAN LAINANOTON JA LAINANANNON 
ERI LUOKKIEN LYHYT ESITTELY

I.  YHTENÄINEN JÄRJESTELMÄ JÄSENVALTIOIDEN MAKSUTASEIDEN KESKIPITKÄN AJAN TUKEA VARTEN

1.  Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 332/2002, annettu 18 päivänä helmikuuta 2002, järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsen
valtioiden maksutaseille (EYVL L 53, 23.2.2002, s. 1).

Neuvoston asetus (EY)  N:o  1360/2008, annettu 2  päivänä  joulukuuta 2008, asetuksen (EY)  N:o  332/2002 muuttamisesta (EUVL  L  352, 
31.12.2008, s. 11).

Neuvoston päätös 2009/102/EY, tehty 4  päivänä  marraskuuta 2008, yhteisön keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämisestä Unkarille 
(EUVL L 37, 6.2.2009, s. 5).

Neuvoston päätös 2009/290/EY, tehty 20  päivänä  tammikuuta 2009, yhteisön keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämisestä Latvialle 
(EUVL L 79, 25.3.2009, s. 39).

Neuvoston päätös 2009/459/EY, tehty 6  päivänä  toukokuuta 2009, yhteisön keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämisestä Romanialle 
(EUVL L 150, 13.6.2009, s. 8).

Neuvoston asetus (EY)  N:o  431/2009, annettu 18  päivänä  toukokuuta 2009, asetuksen (EY)  N:o  332/2002 muuttamisesta (EUVL  L  128, 
27.5.2009, s. 1).

Neuvoston päätös 2013/531/EU, annettu 22 päivänä lokakuuta 2013, unionin keskipitkän ajan ennalta varautuvan rahoitustuen myöntä
misestä Romanialle (EUVL L 286, 29.10.2013, s. 1).

2.  Kuvaus

Asetuksen (EY) N:o 332/2002 säännösten mukaisesti unioni voi myöntää lainaa jäsenvaltiolle, jolla on vaihtotasetta tai pääomatasetta kos
kevia vaikeuksia tai jota tällaiset vaikeudet vakavasti uhkaavat. Tästä järjestelystä voivat saada tukea vain ne jäsenvaltiot, jotka eivät ole otta
neet euroa käyttöön. Järjestelyn nojalla jäsenvaltioille myönnettävien lainojen pääoma rajoitetaan 12 000 000 000 euroon.

Neuvosto päätti 2 päivänä joulukuuta 2008 nostaa järjestelyn puitteissa tarjolla olevan summan 25 000 000 000 euroon.

Neuvosto päätti 4  päivänä  marraskuuta 2008 myöntää Unkarille yhteisön keskipitkän ajan rahoitustukena keskipitkän ajan lainan, jonka 
pääoma on enintään 6 500 000 000 euroa ja keskimääräinen erääntymisaika enintään viisi vuotta.

Neuvosto päätti 20  päivänä  tammikuuta 2009 myöntää Latvialle yhteisön keskipitkän ajan rahoitustukena keskipitkän ajan lainan, jonka 
pääoma on enintään 3 100 000 000 euroa ja keskimääräinen erääntymisaika enintään seitsemän vuotta.

Neuvosto päätti 6 päivänä toukokuuta 2009 myöntää Romanialle yhteisön keskipitkän ajan rahoitustukena keskipitkän ajan lainan, jonka 
pääoma on enintään 5 000 000 000 euroa ja keskimääräinen erääntymisaika enintään viisi vuotta.

Neuvosto päätti 18 päivänä toukokuuta 2009 nostaa järjestelyn puitteissa tarjolla olevan summan 50 000 000 000 euroon.

Neuvosto päätti 22 päivänä lokakuuta 2013 myöntää Romanialle keskipitkän ajan ennalta varautuvana rahoitustukena lainan, jonka määrä 
on enintään 4 000 000 000 euroa ja keskimääräinen erääntymisaika enintään kahdeksan vuotta.

3.  Vaikutus talousarvioon

Koska lainanotto- ja lainanantotoimenpiteet toteutetaan samojen edellytysten mukaisesti, vaikutus talousarvioon rajoittuu takauksen käyt
tämiseen tapauksessa, jossa velallinen laiminlyö takaisinmaksun. 31 päivänä joulukuun 2012 tämän välineen mukaisia takaisin maksamat
tomia lainoja oli 11 400 000 000 euroa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:053:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:352:0011:0011:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:352:0011:0011:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:037:0005:0005:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:079:0039:0039:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:150:0008:0008:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:128:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:128:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:286:0001:0001:FI:PDF
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II.  EUROOPAN UNIONIN TAKAUS EUROOPAN RAHOITUKSENVAKAUTUSMEKANISMIN MUKAISEN RAHOITUSAVUN 
ANTAMISEKSI OTETUILLE UNIONIN LAINOILLE

1.  Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EU)  N:o  407/2010, annettu 11  päivänä  toukokuuta 2010, Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin perustamisesta 
(EUVL L 118, 12.5.2010, s. 1).

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 122 artiklan 2 kohta.

Neuvoston täytäntöönpanopäätös 2011/77/EU, annettu 7  päivänä  joulukuuta 2010, unionin Irlannille myöntämästä rahoitustuesta 
(EUVL L 30, 4.2.2011, s. 34).

Neuvoston täytäntöönpanopäätös 2011/344/EU, annettu 30  päivänä  toukokuuta 2011, unionin Portugalille myöntämästä rahoitustuesta 
(EUVL L 159, 17.6.2011, s. 88).

Neuvoston täytäntöönpanopäätös 2011/682/EU, annettu 11 päivänä lokakuuta 2011, unionin Irlannille myöntämästä rahoitustuesta anne
tun täytäntöönpanopäätöksen 2011/77/EU muuttamisesta (EUVL L 269, 14.10.2011, s. 31).

Neuvoston täytäntöönpanopäätös 2011/683/EU, annettu 11  päivänä  lokakuuta 2011, unionin Portugalille myöntämästä rahoitustuesta 
annetun täytäntöönpanopäätöksen 2011/344/EU muuttamisesta (EUVL L 269, 14.10.2011, s. 32).

2.  Kuvaus

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 122  artiklan  2  kohdassa määrätään unionin mahdollisuudesta myöntää jäsenvaltiolle 
taloudellista apua muun muassa silloin, jos poikkeukselliset tapahtumat, joihin jäsenvaltio ei voi vaikuttaa, ovat aiheuttaneet kyseiselle jäsen
valtiolle vaikeuksia tai vakavasti uhkaavat aiheuttaa sille suuria vaikeuksia.

Unionin takaus koskee lainoja, jotka on otettu pääomamarkkinoilta tai rahoituslaitoksilta.

Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin nojalla jäsenvaltioille myönnettävien lainojen tai luottojärjestelyjen pääoma rajoitetaan neuvos
ton asetuksen (EU) N:o 407/2010 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti unionin omien varojen enimmäismäärän mukaisten maksumäärärahojen 
liikkumavaraan.

Alamomentille otetaan unionin takaus lainan takaisinmaksusta. Sen avulla komissio voi ottaa vastatakseen lainanhoidosta velallisen 
maksukyvyttömyystilanteessa.

Voidakseen täyttää velvoitteensa komissio voi väliaikaisesti taata lainanhoidon käteisvaroillaan. Tällöin sovelletaan Euroopan yhteisöjen 
omien varojen järjestelmästä tehdyn päätöksen 2007/436/EY, Euratom soveltamisesta 22 päivänä toukokuuta 2000 annetun neuvoston ase
tuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 (EYVL L 130, 31.5.2000, s. 1) 12 artiklaa.

Unioni päätti 7  päivänä  joulukuuta 2010 myöntää Irlannille lainan, jonka määrä on enintään 22 500 000 000 euroa ja keskimääräinen 
erääntymisaika enintään 7,5 vuotta (EUVL L 30, 4.2.2011, s. 34).

Unioni päätti 30  päivänä  toukokuuta 2011 myöntää Portugalille lainan, jonka määrä on enintään 26 000 000 000 euroa (EUVL  L  159, 
17.6.2011, s. 88).

Neuvosto päätti 11 päivänä lokakuuta 2011 muuttaa täytäntöönpanopäätöstä 2011/77/EU ja täytäntöönpanopäätöstä 2011/344/EU piden
tämällä erääntymisaikoja ja soveltamalla korkomarginaalin pienentämistä jo maksettuihin osaeriin (EUVL L 269, 14.10.2011, s. 31 Irlannin 
osalta (2011/682/EU) ja s. 32 Portugalin osalta (2011/683/EU)).

31 päivänä joulukuun 2012 tämän välineen mukaisia takaisin maksamattomia lainoja oli 43 800 000 000 euroa.

3.  Vaikutus talousarvioon

Menopuolella vaikutus talousarvioon rajoittuu takauksen käyttämiseen tapauksessa, jolloin velallinen laiminlyö takaisinmaksun.

Tulopuolella alun perin kuhunkin yksittäiseen tuensaajamaahan sovellettavien päätösten 2011/77/EU ja 2011/344/EU 1 artiklan 5 kohtaan 
sisältyvä määräys korkotuloista tuensaajan maksamasta korkoerosta, joka syntyy lainan ja sitä varten toteutettujen lainanottotoimien välille, 
on kumottu päätöksillä 2011/682/EU ja 2011/683/EU.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:118:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:030:0034:0034:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:159:0088:0088:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:269:0031:0031:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:269:0032:0032:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:130:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:030:0034:0034:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:159:0088:0088:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:159:0088:0088:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:269:0031:0031:FI:PDF
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III.  EUROOPAN UNIONIN TAKAUS LAINAOHJELMILLE, JOISTA UNIONI ON TEHNYT SOPIMUKSEN RAHOITUSAVUN 
MYÖNTÄMISEKSI VÄLIMEREN ALUEEN KOLMANSILLE MAILLE

1.  Oikeusperusta

Neuvoston päätös 2007/860/EY, tehty 10 päivänä joulukuuta 2007, yhteisön makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Libanonille 
(EUVL L 337, 21.12.2007, s. 111).

2.  Kuvaus

Neuvosto päätti 10  päivänä  joulukuuta 2007 antaa Euroopan unionin takauksen Libanonia varten toteutettavalle lainanotto- ja lainanan
totoimenpiteelle. Kyseessä on pitkän aikavälin laina, jonka enimmäispääoma on 50 000 000 euroa ja laina-aika enintään 10 vuotta. Ensim
mäinen, 25 000 000 euron erä maksettiin vuonna 2009.

3.  Vaikutus talousarvioon

Maksamatta jääneet lainat on katettu takuurahastosta kyseisen rahaston varojen rajoissa siitä lähtien, kun takuurahaston perustamisesta ulko
suhteisiin liittyville hankkeille 31 päivänä lokakuuta 1994 annettu neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 2728/94 (EYVL L 293, 12.11.1994, 
s. 1) on ollut voimassa.

Tämän vuoksi vaikutus talousarvioon rajoittuu seuraavaan:

— yksi vuosittainen maksu rahastoon tai poikkeuksellisesti maksu rahastosta, jotta voidaan säilyttää tavoitemäärä eli 9 prosenttia takauk
sella katetusta lainakannasta, 

— talousarviossa oleva takaus otetaan käyttöön, jos velallinen laiminlyö velan takaisinmaksun.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:337:0111:0111:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=11&jj=12&type=L&nnn=293&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=11&jj=12&type=L&nnn=293&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
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IV.  EUROOPAN UNIONIN TAKAUS LAINAOHJELMILLE, JOISTA UNIONI ON TEHNYT SOPIMUKSEN RAHOITUSAVUN 
MYÖNTÄMISEKSI KESKI- JA ITÄ-EUROOPAN KOLMANSILLE MAILLE

1.  Oikeusperusta

Neuvoston päätös 1999/732/EY, tehty 8 päivänä marraskuuta 1999, täydentävän makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Roma
nialle (EYVL L 294, 16.11.1999, s. 29).

2.  Kuvaus

Neuvosto päätti 8 päivänä marraskuuta 1999 myöntää Romanialle makrotaloudellisena rahoitusapuna pitkän aikavälin lainan, jonka pää
oma on enintään 200 miljoonaa euroa ja laina-aika enintään 10 vuotta (ROMANIA IV). Ensimmäinen, 100 miljoonan euron erä maksettiin
29 päivänä kesäkuuta 2000 ja toinen, 50 miljoonan euron erä 17 päivänä heinäkuuta 2003.

3.  Vaikutus talousarvioon

Maksamatta jääneet lainat on katettu takuurahastosta kyseisen rahaston varojen rajoissa siitä lähtien, kun takuurahaston perustamisesta ulko
suhteisiin liittyville hankkeille 31 päivänä lokakuuta 1994 annettu neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 2728/94 (EYVL L 293, 12.11.1994, 
s. 1) on ollut voimassa.

Tämän vuoksi vaikutus talousarvioon rajoittuu seuraavaan:

— yksi vuosittainen maksu rahastoon tai poikkeuksellisesti maksu rahastosta, jotta voidaan säilyttää tavoitemäärä eli 9 prosenttia takauk
sella katetusta lainakannasta, 

— talousarviossa oleva takaus otetaan käyttöön, jos velallinen laiminlyö velan takaisinmaksun.

Bulgarialle ja Romanialle myönnetyt lainat eivät enää 1  päivästä  tammikuuta 2007 alkaen ole olleet ulkoisia toimia (ks. asetus (EY, 
Euratom) N:o 2273/2004 (EUVL L 396, 31.12.2004, s. 28)), ja tästä syystä niitä ei enää kateta rahastosta vaan unionin talousarviosta.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:294:0029:0029:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=11&jj=12&type=L&nnn=293&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=11&jj=12&type=L&nnn=293&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:396:0028:0028:FI:PDF
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V.  EUROOPAN UNIONIN TAKAUS LAINAOHJELMILLE, JOISTA UNIONI ON TEHNYT SOPIMUKSEN RAHOITUSAVUN 
MYÖNTÄMISEKSI ITSENÄISTEN VALTIOIDEN YHTEISÖN MAILLE JA MONGOLIALLE

1.  Oikeusperusta

Neuvoston päätös 97/787/EY, tehty 17 päivänä marraskuuta 1997, poikkeuksellisen rahoitustuen myöntämisestä Armenialle ja Georgialle 
(EYVL L 322, 25.11.1997, s. 37).

Neuvoston päätös 2000/244/EY, tehty 20 päivänä maaliskuuta 2000, poikkeuksellisen rahoitustuen myöntämisestä Armenialle ja Georgi
alle tehdyn päätöksen 97/787/EY muuttamisesta laajentamalla se koskemaan Tadžikistania (EYVL L 77, 28.3.2000, s. 11).

Neuvoston päätös 2009/890/EY, tehty 30  päivänä  marraskuuta 2009, makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Armenialle 
(EUVL L 320, 5.12.2009, s. 3).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o  778/2013/EU, annettu 12  päivänä  elokuuta 2013, makrotaloudellisen lisärahoitusavun 
myöntämisestä Georgialle (EUVL L 218, 14.8.2013, s. 15).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o  1025/2013/EU, annettu 22  päivänä  lokakuuta 2013, makrotaloudellisen rahoitusavun 
myöntämisestä Kirgisian tasavallalle (EUVL L 283, 25.10.2013, s. 1).

2.  Kuvaus

Neuvosto päätti 17  päivänä  marraskuuta 1997 antaa Euroopan unionin takauksen poikkeukselliselle lainanotto- ja lainanantotoimenpi
teelle Armeniaa ja Georgiaa varten. Georgialle myönnetty lainapääoma on enintään 142 miljoonaa euroa ja Armenialle myönnetty laina on 
28 miljoonaa euroa. Laina-aika on enintään 15 vuotta.

Ensimmäinen, 110 miljoonan euron erä maksettiin Georgialle 24 päivänä heinäkuuta 1998. Toista erää ei makseta.

Neuvosto päätti 20 päivänä maaliskuuta 2000 antaa Euroopan unionin takauksen Tadžikistania varten toteutettavalle lainanotto- ja lainan
antotoimenpiteelle. Lainapääoma on enintään 75 miljoonaa euroa ja laina-aika enintään 15 vuotta. Lainasta maksettiin Tadžikistanille 60 mil
joonan euron erä vuonna 2001. Toista erää ei makseta.

Neuvosto päätti 30 päivänä marraskuuta 2009 antaa Euroopan unionin takauksen Armeniaa varten toteutettavalle lainanotto- ja lainanan
totoimenpiteelle. Kyseessä on pitkän aikavälin laina, jonka enimmäispääoma on 65 000 000 euroa ja laina-aika enintään 15 vuotta. Ensim
mäinen, 26 000 000 euron erä maksettiin vuonna 2011 ja toinen ja viimeinen erä vuonna 2012.

Euroopan parlamentti ja neuvosto päättivät 12  päivänä  elokuuta 2013 asettaa Georgian käyttöön makrotaloudellista rahoitusapua, jonka 
määrä on enintään 46 000 000 euroa (josta enintään 23 000 000 euroa avustuksina ja enintään 23 000 000 euroa lainoina) enintään 15 
vuoden laina-ajaksi. Maksuja ei ole suoritettu.

Euroopan parlamentti ja neuvosto päättivät 22 päivänä  lokakuuta 2013 asettaa Kirgisian tasavallan käyttöön makrotaloudellista rahoitus
apua, jonka määrä on enintään 30 000 000 euroa (josta enintään 15 000 000 euroa avustuksina ja enintään 15 000 000 euroa lainoina) 
enintään 15 vuoden laina-ajaksi. Maksuja ei ole suoritettu.

3.  Vaikutus talousarvioon

Maksamatta jääneet lainat on katettu takuurahastosta kyseisen rahaston varojen rajoissa siitä lähtien, kun takuurahaston perustamisesta ulko
suhteisiin liittyville hankkeille 31 päivänä lokakuuta 1994 annettu neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 2728/94 (EYVL L 293, 12.11.1994, 
s. 1) on ollut voimassa.

Tämän vuoksi vaikutus talousarvioon rajoittuu seuraavaan:

— yksi vuosittainen maksu rahastoon tai poikkeuksellisesti maksu rahastosta, jotta voidaan säilyttää tavoitemäärä eli 9 prosenttia takauk
sella katetusta lainakannasta, 

— talousarviossa oleva takaus otetaan käyttöön, jos velallinen laiminlyö velan takaisinmaksun.

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1997&mm=11&jj=25&type=L&nnn=322&pppp=0037&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:077:0011:0011:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:320:0003:0003:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:218:0015:0015:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:283:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=11&jj=12&type=L&nnn=293&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=11&jj=12&type=L&nnn=293&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
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VI.  EUROOPAN UNIONIN TAKAUS LAINAOHJELMILLE, JOISTA UNIONI ON TEHNYT SOPIMUKSEN RAHOITUSAVUN 
MYÖNTÄMISEKSI LÄNSI-BALKANIN MAILLE

1.  Oikeusperusta

Neuvoston päätös 97/471/EY, tehty 22 päivänä heinäkuuta 1997, makrotaloudellisen avun myöntämisestä entisen Jugoslavian tasavallalle 
Makedonialle (EYVL L 200, 29.7.1997, s. 59).

Neuvoston päätös 1999/325/EY, tehty 10 päivänä toukokuuta 1999, makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Bosnialle ja Hertse
govinalle (EYVL L 123, 13.5.1999, s. 57).

Neuvoston päätös 1999/733/EY, tehty 8 päivänä marraskuuta 1999, täydentävän makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä entiselle 
Jugoslavian tasavallalle Makedonialle (EYVL L 294, 16.11.1999, s. 31).

Neuvoston päätös 2001/549/EY, tehty 16 päivänä heinäkuuta 2001, makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Jugoslavian liittota
savallalle (EYVL L 197, 21.7.2001, s. 38).

Neuvoston päätös 2002/882/EY, tehty 5 päivänä marraskuuta 2002, makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Jugoslavian liit
totasavallalle (EYVL L 308, 9.11.2002, s. 25).

Neuvoston päätös 2002/883/EY, tehty 5 päivänä marraskuuta 2002, makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Bosnia ja Hertse
govinalle (EYVL L 308, 9.11.2002, s. 28).

Neuvoston päätös 2004/580/EY, tehty 29  päivänä  huhtikuuta 2004, makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Albanialle 
(EUVL L 261, 6.8.2004, s. 116).

Neuvoston päätös 2008/784/EY, tehty 2 päivänä lokakuuta 2008, erillisen vastuun määrittämisestä Montenegrolle ja Serbian vastuun alen
tamisesta vastaavasti yhteisön Serbian ja Montenegron valtioliitolle (aikaisemmin Jugoslavian liittotasavalta) päätösten 2001/549/EY 
ja 2002/882/EY nojalla myöntämien pitkäaikaisten lainojen osalta (EUVL L 269, 10.10.2008, s. 8).

Neuvoston päätös 2009/891/EY, tehty 30  päivänä  marraskuuta 2009, makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Bosnia ja Hertse
govinalle (EUVL L 320, 5.12.2009, s. 6).

Neuvoston päätös 2009/892/EY, tehty 30  päivänä  marraskuuta 2009, makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Serbialle 
(EUVL L 320, 5.12.2009, s. 9).

2.  Kuvaus

Neuvosto päätti 22 päivänä heinäkuuta 1997 antaa Euroopan unionin takauksen lainanotto- ja lainanantotoimenpiteelle entistä Jugoslavian 
tasavaltaa Makedoniaa varten (FYROM I).

Kyse on pitkän aikavälin lainasta, jonka pääoma on enintään 40 miljoonaa euroa; laina-aika on viisitoista vuotta.

Ensimmäinen, 25 miljoonan euron erä maksettiin entiselle Jugoslavian tasavallalle Makedonialle 30 päivänä syyskuuta 1997 viideksitoista 
vuodeksi. Se maksetaan takaisin viitenä tasasuuruisena vuotuisena eränä 11. vuodesta alkaen.

Toinen, 15 miljoonan euron erä maksettiin 13 päivänä helmikuuta 1998. Laina maksetaan takaisin viiden vuoden aikana yhdennentoista 
vuoden jälkeen.

Neuvosto päätti 10 päivänä toukokuuta 1999 antaa Euroopan unionin takauksen Bosnia ja Hertsegovinaa varten toteutettavalle lainanotto-
ja lainanantotoimenpiteelle. Kyseessä on pitkän aikavälin laina, jonka enimmäispääoma on 20 miljoonaa euroa ja laina-aika enintään 15 
vuotta.

Ensimmäinen, 10 miljoonan euron erä maksettiin Bosnia ja Hertsegovinalle 21 päivänä joulukuuta 1999. Kyseisen lainan laina-aika on enin
tään 15 vuotta. Toinen, 10 miljoonan euron erä maksettiin vuonna 2001.

Neuvosto päätti 8 päivänä marraskuuta 1999 antaa uuden Euroopan unionin takauksen entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa varten 
toteutettavalle lainanotto- ja lainanantotoimenpiteelle. Kyseessä on pitkän aikavälin laina, jonka enimmäispääoma on 50 miljoonaa euroa ja 
laina-aika enintään 15 vuotta (FYROM II).

Ensimmäinen, 10 miljoonan euron erä maksettiin entiselle Jugoslavian tasavallalle Makedonialle tammikuussa 2001. Kyseisen lainan laina-
aika on enintään 15 vuotta. Toinen, 12 miljoonan euron erä maksettiin tammikuussa 2002 ja kolmas, 10 miljoonan euron erä kesäkuussa 
2003. Neljäs, 18 miljoonan euron erä maksettiin joulukuussa 2003.

Neuvosto päätti 16 päivänä heinäkuuta 2001 antaa Euroopan unionin takauksen Jugoslavian liittotasavaltaa (Serbia ja Montenegro I) varten 
toteutettavalle lainanotto- ja lainanantotoimenpiteelle. Kyseessä on pitkän aikavälin laina, jonka enimmäispääoma on 225 miljoonaa euroa 
ja laina-aika enintään 15 vuotta. Laina maksettiin yhdessä erässä lokakuussa 2001.

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1997&mm=07&jj=29&type=L&nnn=200&pppp=0059&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:123:0057:0057:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:294:0031:0031:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:197:0038:0038:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:308:0025:0025:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:308:0028:0028:FI:PDF
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:320:0006:0006:FI:PDF
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Neuvosto päätti 5 päivänä marraskuuta 2002 antaa Euroopan unionin takauksen Bosnia ja Hertsegovinaa varten toteutettavalle lainanotto-
ja lainanantotoimenpiteelle. Kyseessä on pitkän aikavälin laina, jonka enimmäispääoma on 20 miljoonaa euroa ja laina-aika enintään 15 
vuotta (Bosnia II).

Ensimmäinen, 10 miljoonan euron erä maksettiin Bosnia ja Hertsegovinalle vuonna 2004, ja toinen, 10 miljoonan erä vuonna 2006. Kysei
sen lainan laina-aika on 15 vuotta.

Neuvosto päätti 5 päivänä marraskuuta 2002 antaa Euroopan unionin takauksen Serbia ja Montenegroa varten toteutettavalle lainanotto- ja 
lainanantotoimenpiteelle (Serbia ja Montenegro II). Kyseessä on pitkän aikavälin laina, jonka enimmäispääoma on 55 miljoonaa euroa ja 
laina-aika enintään 15 vuotta.

Ensimmäinen, 10 miljoonan euron ja toinen, 30 miljoonan euron erä maksettiin Serbia ja Montenegrolle vuonna 2003. Kyseisen lainan laina-
aika on enintään 15 vuotta. Kolmas, 15 miljoonan euron erä maksettiin vuonna 2005.

Albanialle myönnetty 9 000 000 euron laina, jonka laina-aika on enintään 15 vuotta, maksettiin kokonaisuudessaan vuonna 2006.

Neuvosto päätti 30 päivänä marraskuuta 2009 antaa Euroopan unionin takauksen Serbiaa varten toteutettavalle lainanotto- ja lainananto
toimenpiteelle. Kyseessä on pitkän aikavälin laina, jonka enimmäispääoma on 200 000 000 euroa ja laina-aika enintään 8 vuotta. Ensim
mäinen 100 000 000 euron erä maksettiin vuonna 2011.

Neuvosto päätti 30 päivänä marraskuuta 2009 antaa Euroopan unionin takauksen Serbiaa varten toteutettavalle lainanotto- ja lainananto
toimenpiteelle. Kyseessä on pitkän aikavälin laina, jonka enimmäispääoma on 100 000 000 euroa ja laina-aika enintään 15 vuotta.
50 000 000 euron erät maksettiin vuonna 2013.

3.  Vaikutus talousarvioon

Maksamatta jääneet lainat on katettu takuurahastosta kyseisen rahaston varojen rajoissa siitä lähtien, kun takuurahaston perustamisesta ulko
suhteisiin liittyville hankkeille 31 päivänä lokakuuta 1994 annettu neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 2728/94 (EYVL L 293, 12.11.1994, 
s. 1) on ollut voimassa.

Tämän vuoksi vaikutus talousarvioon rajoittuu seuraavaan:

— yksi vuosittainen maksu rahastoon tai poikkeuksellisesti maksu rahastosta, jotta voidaan säilyttää tavoitemäärä eli 9 prosenttia takauk
sella katetusta lainakannasta, 

— talousarviossa oleva takaus otetaan käyttöön, jos velallinen laiminlyö velan takaisinmaksun.

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=11&jj=12&type=L&nnn=293&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=11&jj=12&type=L&nnn=293&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
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VII.  EUROOPAN UNIONIN TAKAUS EURATOM-LAINOILLE, JOTKA ON TARKOITETTU RAHOITTAMAAN KESKI- JA ITÄ-
EUROOPAN MAIDEN JA ITSENÄISTEN VALTIOIDEN YHTEISÖN YDINVOIMALOIDEN TEHOKKUUDEN JA TURVALLI
SUUDEN PARANTAMISTA

1.  Oikeusperusta

Neuvoston päätös, tehty 29 päivänä maaliskuuta 1977, komission valtuuttamisesta ottamaan Euratom-lainoja ydinlaitosten rahoittamiseen 
osallistumiseksi (EYVL L 88, 6.4.1977, s. 9).

2.  Kuvaus

Päätöksen 94/179/Euratom (EYVL  L  84, 29.3.1994, s.  41) nojalla Euroopan unioni laajentaa päätöksen 77/270/Euratom mukaisten 
Euratom-lainojen alaa kattamaan Keski- ja Itä-Euroopan maiden ja Itsenäisten valtioiden yhteisön ydinvoimaloiden tehokkuuden ja turval
lisuuden parantamisen.

Euratom-lainojen kokonaismäärä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden osalta on vahvistettu enintään 4 000 000 000 euroon.

Komissio päätti vuonna 2000 myöntää lainan Bulgariassa sijaitsevaa Kozloduyn ydinvoimalaa varten (212 500 000 euroa). Viimeinen erä 
maksettiin vuonna 2006. Komissio myönsi vuonna 2000 lainan Ukrainassa sijaitsevaa K2R4-yksikköä varten. Se kuitenkin vähensi lainan 
määrää 83 000 000 Yhdysvaltain dollariin vuonna 2004. K2R4-yksikköä varten myönnettiin lainaa 39 000 000 euroa (ensimmäinen erä) 
vuonna 2007, 22 000 000 Yhdysvaltain dollaria vuonna 2008 ja 10 335 000 Yhdysvaltain dollaria vuonna 2009 vuonna 2004 tehdyn 
komission päätöksen perusteella. Komissio päätti vuonna 2004 myöntää lainan Romaniassa sijaitsevaa Cernavodăn ydinvoimalaa varten 
(223 500 000 euroa). Ensimmäinen, 100 000 000 euron erä ja toinen, 90 000 000 euron erä maksettiin vuonna 2005. Viimeinen,
33 500 000 euron erä maksettiin vuonna 2006.

3.  Vaikutus talousarvioon

Maksamatta jääneet lainat on katettu takuurahastosta kyseisen rahaston varojen rajoissa siitä lähtien, kun takuurahaston perustamisesta ulko
suhteisiin liittyville hankkeille 31 päivänä lokakuuta 1994 annettu neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 2728/94 (EYVL L 293, 12.11.1994, 
s. 1) on ollut voimassa.

Tämän vuoksi vaikutus talousarvioon rajoittuu seuraavaan:

— yksi vuosittainen maksu rahastoon tai poikkeuksellisesti maksu rahastosta, jotta voidaan säilyttää tavoitemäärä eli 9 prosenttia takauk
sella katetusta lainakannasta, 

— talousarviossa oleva takaus otetaan käyttöön, jos velallinen laiminlyö velan takaisinmaksun.

Bulgarialle ja Romanialle myönnetyt lainat eivät enää 1  päivästä  tammikuuta 2007 alkaen ole olleet ulkoisia toimia (ks. asetus (EY, 
Euratom) N:o 2273/2004 (EUVL L 396, 31.12.2004, s. 28)), ja tästä syystä niitä ei enää kateta rahastosta vaan unionin talousarviosta.

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1977&mm=04&jj=06&type=L&nnn=088&pppp=0009&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=03&jj=29&type=L&nnn=084&pppp=0041&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=11&jj=12&type=L&nnn=293&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=11&jj=12&type=L&nnn=293&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:396:0028:0028:FI:PDF
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VIII.  EUROOPAN UNIONIN TAKAUS LAINOILLE, JOTKA EUROOPAN INVESTOINTIPANKKI ON MYÖNTÄNYT VÄLIMEREN 
ALUEEN MAILLE

1.  Oikeusperusta

Eräät oikeusperustoihin sisällytetyistä maista ovat nyt jäsenvaltioita tai ne katsotaan ehdokasmaiksi. Myös maiden nimet ovat saattaneet 
muuttua oikeusperustan hyväksymisen jälkeen.

Neuvoston päätös, tehty 8 päivänä maaliskuuta 1977 (Välimeren alueen rahoituspöytäkirjat).

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1273/80, annettu 23 päivänä  toukokuuta 1980, Euroopan talousyhteisön ja Jugoslavian sosialistisen liittota
savallan välisen yhteistyösopimuksen pöytäkirjan 2 ennenaikaista täytäntöönpanoa koskevan väliaikaisen pöytäkirjan tekemisestä 
(EYVL L 130, 27.5.1980, s. 98).

Neuvoston päätös, tehty 19 päivänä heinäkuuta 1982 (poikkeuksellinen lisäapu Libanonin jälleenrakennukseen).

Neuvoston asetus (ETY)  N:o  3183/82, annettu 22  päivänä  marraskuuta 1982, Euroopan talousyhteisön ja Tunisian tasavallan välisen 
rahoitus- ja teknistä yhteistyötä koskevan pöytäkirjan tekemisestä (EYVL L 337, 29.11.1982, s. 43).

Neuvoston päätös, tehty 9 päivänä lokakuuta 1984 (Jugoslavia-pöytäkirjaan kuulumattomat lainat).

Neuvoston päätös 87/604/ETY, tehty 21 päivänä joulukuuta 1987, Euroopan talousyhteisön ja Jugoslavian sosialistisen liittotasavallan väli
sen rahoitusyhteistyötä koskevan toisen pöytäkirjan tekemisestä (EYVL L 389, 31.12.1987, s. 65).

Neuvoston päätös 88/33/ETY, tehty 21 päivänä joulukuuta 1987, ETY:n ja Libanonin tasavallan välisen rahoitus- ja teknistä yhteistyötä kos
kevan pöytäkirjan tekemisestä (EYVL L 22, 27.1.1988, s. 25).

Neuvoston päätös 88/34/ETY, tehty 21 päivänä joulukuuta 1987, ETY:n ja Tunisian tasavallan välisen rahoitus- ja teknistä yhteistyötä kos
kevan pöytäkirjan tekemisestä (EYVL L 22, 27.1.1988, s. 33).

Neuvoston päätös 88/453/ETY, tehty 30 päivänä kesäkuuta 1988, ETY:n ja Marokon kuningaskunnan välisen rahoitus- ja teknistä yhteis
työtä koskevan pöytäkirjan tekemisestä (EYVL L 224, 13.8.1988, s. 32).

Neuvoston päätös 92/44/ETY, tehty 19  päivänä  joulukuuta 1991, Euroopan talousyhteisön ja Tunisian tasavallan välistä rahoitus- ja tek
nistä yhteistyötä koskevan pöytäkirjan tekemisestä (EYVL L 18, 25.1.1992, s. 34).

Neuvoston päätös 92/207/ETY, tehty 16  päivänä  maaliskuuta 1992, Euroopan talousyhteisön ja Egyptin arabitasavallan välisen taloudel
lista ja teknistä yhteistyötä koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta (EYVL L 94, 8.4.1992, s. 21).

Neuvoston päätös 92/208/ETY, tehty 16 päivänä maaliskuuta 1992, Euroopan talousyhteisön ja Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan 
välisen taloudellista ja teknistä yhteistyötä koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta (EYVL L 94, 8.4.1992, s. 29).

Neuvoston päätös 92/209/ETY, tehty 16 päivänä maaliskuuta 1992, Euroopan talousyhteisön ja Libanonin tasavallan välisen taloudellista ja 
teknistä yhteistyötä koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta (EYVL L 94, 8.4.1992, s. 37).

Neuvoston päätös 92/210/ETY, tehty 16 päivänä maaliskuuta 1992, Euroopan talousyhteisön ja Israelin valtion välistä rahoitusyhteistyötä 
koskevan pöytäkirjan tekemisestä (EYVL L 94, 8.4.1992, s. 45).

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1763/92, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1992, Välimeren alueen kolmansia maita koskevasta rahoitusyhteis
työstä (EYVL L 181, 1.7.1992, s. 5).

Neuvoston päätös 92/548/ETY, annettu 16 päivänä marraskuuta 1992, ETY:n ja Marokon kuningaskunnan välisen taloudellista ja teknistä 
yhteistyötä koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta (EYVL L 352, 2.12.1992, s. 13).

Neuvoston päätös 92/549/ETY, tehty 16 päivänä marraskuuta 1992, ETY:n ja Syyrian arabitasavallan välisen taloudellista ja teknistä yhteis
työtä koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta (EYVL L 352, 2.12.1992, s. 21).

Neuvoston päätös 93/408/ETY, tehty 19 päivänä heinäkuuta 1993, Euroopan talousyhteisön ja Slovenian tasavallan välistä rahoitusyhteis
työtä koskevan pöytäkirjan laatimisesta (EYVL L 189, 29.7.1993, s. 152).

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1980&mm=05&jj=27&type=L&nnn=130&pppp=0098&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1982&mm=11&jj=29&type=L&nnn=337&pppp=0043&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1987&mm=12&jj=31&type=L&nnn=389&pppp=0065&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1988&mm=01&jj=27&type=L&nnn=022&pppp=0025&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1988&mm=01&jj=27&type=L&nnn=022&pppp=0033&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1988&mm=08&jj=13&type=L&nnn=224&pppp=0032&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1992&mm=01&jj=25&type=L&nnn=018&pppp=0034&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1992&mm=04&jj=08&type=L&nnn=094&pppp=0021&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1992&mm=04&jj=08&type=L&nnn=094&pppp=0029&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1992&mm=04&jj=08&type=L&nnn=094&pppp=0037&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1992&mm=04&jj=08&type=L&nnn=094&pppp=0045&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1992&mm=07&jj=01&type=L&nnn=181&pppp=0005&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1992&mm=12&jj=02&type=L&nnn=352&pppp=0013&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1992&mm=12&jj=02&type=L&nnn=352&pppp=0021&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1993&mm=07&jj=29&type=L&nnn=189&pppp=0152&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
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Neuvoston päätös 94/67/EY, tehty 24 päivänä tammikuuta 1994, Euroopan talousyhteisön ja Syyrian arabitasavallan välisen taloudellista ja 
teknistä yhteistyötä koskevan pöytäkirjan tekemisestä (EYVL L 32, 5.2.1994, s. 44).

Neuvoston päätös 95/484/EY, tehty 30  päivänä  lokakuuta 1995, Euroopan yhteisön ja Maltan tasavallan välisen taloudellista ja teknistä 
yhteistyötä koskevan pöytäkirjan tekemisestä (EYVL L 278, 21.11.1995, s. 14).

Neuvoston päätös 95/485/EY, tehty 30 päivänä lokakuuta 1995, Euroopan yhteisön ja Kyproksen tasavallan välisen taloudellista ja teknistä 
yhteistyötä koskevan pöytäkirjan tekemisestä (EYVL L 278, 21.11.1995, s. 22).

Neuvoston päätös 97/256/EY, tehty 14  päivänä  huhtikuuta 1997, yhteisön takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille yhteisön 
ulkopuolisiin hankkeisiin myönnetyistä lainoista aiheutuvien tappioiden varalta (Keski- ja Itä-Euroopan maat, Välimeren maat, Latinalaisen 
Amerikan ja Aasian maat, Etelä-Afrikka sekä entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia sekä Bosnia ja Hertsegovina) (EYVL L 102, 19.4.1997, 
s. 33).

Neuvoston päätös 1999/786/EY, tehty 29 päivänä marraskuuta 1999, yhteisön takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille (EIP) 
maanjäristyksen vaurioittamien Turkin alueiden jälleenrakentamiseen liittyviin hankkeisiin myönnetyistä lainoista aiheutuvien tappioiden 
varalta (EYVL L 308, 3.12.1999, s. 35).

Neuvoston päätös 2000/24/EY, tehty 22 päivänä joulukuuta 1999, yhteisön takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille yhteisön 
ulkopuolisiin hankkeisiin myönnetyistä lainoista aiheutuvien tappioiden varalta (Keski- ja Itä-Eurooppa, Välimeren maat, Latinalainen Ame
rikka ja Aasia sekä Etelä-Afrikka) (EYVL L 9, 13.1.2000, s. 24).

Neuvoston päätös 2000/788/EY, tehty 4 päivänä joulukuuta 2000, päätöksen 2000/24/EY muuttamisesta EY:n ja Turkin välisen tulliliiton 
vahvistamisen ja tiivistämisen tukemiseen tarkoitetun Euroopan investointipankin erityistoimintaohjelman perustamiseksi (EYVL  L  314, 
14.12.2000, s. 27).

Neuvoston päätös 2005/47/EY, tehty 22 päivänä joulukuuta 2004, päätöksen 2000/24/EY muuttamisesta Euroopan unionin laajentumisen 
ja laajempaa Eurooppaa sekä uusia naapuruussuhteita koskevan Euroopan unionin politiikan huomioon ottamiseksi (EUVL L 21, 25.1.2005, 
s. 9).

Neuvoston päätös 2006/1016/EY, tehty 19 päivänä joulukuuta 2006, yhteisön takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille yhtei
sön ulkopuolella toteutettuihin hankkeisiin liittyvistä lainoista ja lainatakauksista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta (EUVL L 414, 
30.12.2006, s. 95), korvattu Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 633/2009/EY (EUVL L 190, 22.7.2009, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1080/2011/EU, annettu 25 päivänä  lokakuuta 2011, EU:n takuun myöntämisestä Euroo
pan investointipankille unionin ulkopuolella toteutettaviin hankkeisiin liittyvistä lainoista ja lainatakauksista aiheutuvien tappioiden varalta 
ja päätöksen N:o 633/2009/EY kumoamisesta (EUVL L 280, 27.10.2011, s. 1).

2.  Unionin talousarviosta katettava takaus

Unioni ottaa 8 päivänä maaliskuuta 1977 tehdyn neuvoston päätöksen mukaisesti vastattavakseen niiden lainojen takaamisen, jotka Euroo
pan investointipankkia on pyydetty myöntämään osana unionin Välimeren alueen maihin suuntautuneita rahoitussitoumuksia.

Kyseinen päätös on perustana Euroopan talousyhteisön ja Euroopan investointipankin väliselle takaussopimukselle, joka allekirjoitettiin Brys
selissä 30 päivänä lokakuuta 1978 ja Luxemburgissa 10 päivänä marraskuuta 1978. Kyseisellä sopimuksella otetaan käyttöön yleiskattava 
takaus, joka on 75  prosenttia seuraaville maille myönnettäviä lainoja varten osoitetuista määrärahoista: Malta, Tunisia, Algeria, Marokko, 
Portugali (rahoituspöytäkirja, hätäapu), Turkki, Kypros, Egypti, Jordania, Syyria, Israel, Kreikka, entinen Jugoslavia ja Libanon.

Takaussopimuksen voimassaoloaikaa pidennetään kunkin uuden rahoituspöytäkirjan perusteella.

Päätös 97/256/EY on perustana Euroopan yhteisön ja Euroopan investointipankin väliselle takaussopimukselle, joka allekirjoitettiin Brys
selissä 25  päivänä  heinäkuuta 1997 ja Luxemburgissa 29  päivänä  heinäkuuta 1997. Sopimuksen mukaan takauksen enimmäismäärä on 
70 prosenttia avattujen luottojen ja kaikkien niihin liittyvien erien yhteismäärästä.

Päätös 1999/786/EY on perustana Euroopan yhteisön ja Euroopan investointipankin väliselle takaussopimukselle, joka allekirjoitettiin Brys
selissä 18  päivänä  huhtikuuta 2000 ja Luxemburgissa 23  päivänä  toukokuuta 2000. Sopimuksen mukaan takauksen enimmäismäärä on 
65 prosenttia avattujen luottojen ja kaikkien niihin liittyvien erien yhteismäärästä.

Päätös 2000/24/EY on perustana Euroopan yhteisön ja Euroopan investointipankin väliselle takaussopimukselle, joka allekirjoitettiin Brys
selissä 19  päivänä  heinäkuuta 2000 ja Luxemburgissa 24  päivänä  heinäkuuta 2000. Sopimuksen mukaan takauksen enimmäismäärä on 
65 prosenttia avattujen luottojen ja kaikkien niihin liittyvien erien yhteismäärästä.

Päätös 2005/47/EY on perustana Euroopan yhteisön ja Euroopan investointipankin väliselle oikaistulle ja muutetulle takaussopimukselle, 
joka allekirjoitettiin Brysselissä 30  päivänä  elokuuta 2005 ja Luxemburgissa 2  päivänä  syyskuuta 2005. Sopimuksen mukaan takauksen 
enimmäismäärä on 65 prosenttia avattujen luottojen ja kaikkien niihin liittyvien erien yhteismäärästä.

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=02&jj=05&type=L&nnn=032&pppp=0044&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1995&mm=11&jj=21&type=L&nnn=278&pppp=0014&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1995&mm=11&jj=21&type=L&nnn=278&pppp=0022&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1997&mm=04&jj=19&type=L&nnn=102&pppp=0033&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1997&mm=04&jj=19&type=L&nnn=102&pppp=0033&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:308:0035:0035:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:009:0024:0024:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:314:0027:0027:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:314:0027:0027:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:021:0009:0009:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:021:0009:0009:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:414:0095:0095:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:414:0095:0095:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:190:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:280:0001:0001:FI:PDF
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Päätös 2006/1016/EY on perustana Euroopan yhteisön ja Euroopan investointipankin väliselle takaussopimukselle, joka allekirjoitettiin 
Luxemburgissa 1 päivänä elokuuta 2007 ja Brysselissä 29 päivänä elokuuta 2007. Sen mukaan takauksen enimmäismäärä on 65 prosenttia 
EIP:n rahoitustoimien puitteissa maksettujen lainojen ja myönnettyjen takausten kokonaismäärästä, josta on vähennetty takaisin maksetut 
määrät ja johon on lisätty kaikki niihin liittyvät määrät. Tämä päätös on korvattu Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä 
N:o 633/2009/EY.

Päätöksellä N:o  1080/2011/EU, joka tuli voimaan 30  päivänä  lokakuuta 2011, EIP:n rahoitustoimien puitteissa maksettujen lainojen ja 
myönnettyjen takausten kokonaismäärä korotettiin 25 800 000 000 eurosta 29 484 000 000 euroon (2 000 000 000 euroa ilmastonmuu
tokseen liittyviin toimiin ja 1 684 000 000 euroa EIP:n omalla riskillä toteutettavien toimien lisäämiseen).

3.  Kuvaus

Välimeren alueen kolmansien maiden kanssa tehtyjen rahoituspöytäkirjojen osalta vahvistetaan yleiskattavat määrät lainoille, joita Euroo
pan investointipankki voi myöntää omista varoistaan. Euroopan investointipankki myöntää lainoja kohteisiin, jotka voivat osaltaan vaikut
taa asianomaisten maiden taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen: kuljetusinfrastruktuuriin, satamiin, vedenjakelujärjestelmiin, 
energiantuotantoon ja -siirtoon, maataloushankkeisiin, pienten ja keskisuurten yritysten tukemiseen.

Neuvosto päätti 14 päivänä huhtikuuta 1997 komission ehdotuksen perusteella ja Euroopan parlamenttia kuultuaan jatkaa yhteisön taka
usta Euroopan investointipankin lainoille, joilla edistetään seuraavissa Välimeren maissa toteutettavia hankkeita: Algeria, Egypti, Israel, Jor
dania, Kypros, Libanon, Malta, Marokko, Syyria, Tunisia ja Turkki sekä Gazan ja Länsirannan alueet. Takauksen enimmäismäärä on 
70 prosenttia avattujen luottojen ja kaikkien niihin liittyvien erien yhteismäärästä. Avattujen luottojen enimmäismäärä on 7 105 miljoonaa 
euroa, josta edellä mainituille Välimeren maille voidaan myöntää 2 310 miljoonaa euroa. Takaus kattaa lainat, joista on sovittu 31  päi
vänä tammikuuta 1997 alkaneella (mahdollisesti kuudella kuukaudella pidennetyllä) kolmen vuoden jaksolla.

Euroopan investointipankkia kehotetaan pyrkimään siihen, että 25 prosenttia sen lainakannasta katetaan kaupallisen riskin osalta muilla kuin 
valtion takauksilla.

Neuvosto päätti 29 päivänä marraskuuta 1999 myöntää Euroopan investointipankille yhteisön takauksen, jolla katetaan Turkissa tapahtu
neen maanjäristyksen vaurioittamien alueiden jälleenrakennushankkeisiin myönnetyistä lainoista mahdollisesti aiheutuvat tappiot. Takauk
sen enimmäismäärä on 65  prosenttia avattujen luottojen ja kaikkien niihin liittyvien erien yhteismäärästä. Avattujen luottojen 
enimmäismäärä on 600 miljoonaa euroa. Takaus kattaa lainat, joista on sovittu 29 päivänä marraskuuta 1999 alkaneella (mahdollisesti kuu
della kuukaudella pidennetyllä) kolmen vuoden jaksolla.

Euroopan investointipankkia kehotetaan pyrkimään siihen, että 30 prosenttia sen lainakannasta katetaan kaupallisen riskin osalta muilla kuin 
valtion takauksilla. Tätä osuutta on nostettava aina markkinatilanteen salliessa.

Neuvosto päätti 22 päivänä joulukuuta 1999 komission ehdotuksen perusteella ja Euroopan parlamenttia kuultuaan myöntää jälleen kerran 
yhteisön takauksen sellaisiin Euroopan investointipankin lainoihin liittyvien tappioiden varalta, joilla edistetään seuraavissa Välimeren maissa 
toteutettavia hankkeita: Algeria, Egypti, Israel, Jordania, Kypros, Libanon, Malta, Marokko, Syyria, Tunisia ja Turkki sekä Gazan ja Länsiran
nan alueet. Päätöksen 2000/24/EY perusteella kyseisille maille avattujen luottojen enimmäismäärä on 19 460 miljoonaa euroa. Takauksen 
enimmäismäärä on 65 prosenttia avattujen luottojen ja kaikkien niihin liittyvien erien yhteismäärästä. Takaus kattaa lainat, joista on sovittu
1 päivänä helmikuuta 2000 alkaneella ja 31 päivänä tammikuuta 2007 päättyvällä seitsemän vuoden jaksolla. Koska Euroopan investoin
tipankin myöntämien lainojen yhteismäärä on tämän ajanjakson päätyttyä edellä mainittuja kokonaismääriä pienempi, ajanjaksoa on jat
kettu ilman eri toimenpiteitä kuudella kuukaudella.

Neuvosto päätti 4 päivänä joulukuuta 2000 perustaa EY:n ja Turkin välisen tulliliiton vahvistamisen ja tiivistämisen tukemiseen tarkoitetun 
Euroopan investointipankin erityistoimintaohjelman. Lainojen kokonaismäärä ei saa ylittää 450 miljoonan euron määrää.

Päätöksellä 2005/47/EY muutettiin Välimeren alueellista valtuutusta, ja Kypros, Malta ja Turkki siirrettiin kaakkoisten naapurimaiden 
valtuutukseen.

Päätöksellä 2006/1016/EY myönnettiin yhteisön takaus sellaisista Euroopan investointipankin lainoista ja lainatakauksista mahdollisesti 
aiheutuvien tappioiden varalta, joilla edistetään yhteisön ulkopuolella toteutettavia hankkeita seuraavissa Välimeren maissa: Algeria, Egypti, 
Länsirannan ja Gazan alueet, Israel, Jordania, Libanon, Libya (kelpoisuudesta saada yhteisön takauksen piiriin kuuluvaa rahoitusta päättää 
neuvosto), Marokko, Syyria ja Tunisia. Päätöksen 2006/1016/EY perusteella kyseisille maille avattujen luottojen enimmäismäärä on 27 800 
miljoonaa euroa. Takaus kattaa lainat, joista on sovittu 1 päivänä helmikuuta 2007 alkavalla ja 31 päivänä joulukuuta 2013 päättyvällä jak
solla, jota voidaan jatkaa kuudella kuukaudella. Yhteisön takaus on enintään 65 prosenttia.

Päätös 2006/1016/EY on korvattu Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 633/2009/EY.

Päätöksellä N:o  1080/2011/EU, joka tuli voimaan 30  päivänä  lokakuuta 2011, EIP:n rahoitustoimien puitteissa maksettujen lainojen ja 
myönnettyjen takausten kokonaismäärä korotettiin 25 800 000 000 eurosta 29 484 000 000 euroon (2 000 000 000 euroa ilmastonmuu
tokseen liittyviin toimiin ja 1 684 000 000 euroa EIP:n omalla riskillä toteutettavien toimien lisäämiseen).



KOMISSIO
LAINANOTTO- JA LAINANANTOTOIMENPITEET – UNIONIN TALOUSARVIOSTA TAATTAVAT LAINANOTTO
JA LAINANANTOTOIMENPITEET (ALUSTAVA)

II/1218 FI Euroopan unionin virallinen lehti 20.2.2014

4.  Vaikutus talousarvioon

Maksamatta jääneet lainat on katettu takuurahastosta kyseisen rahaston varojen rajoissa siitä lähtien, kun takuurahaston perustamisesta ulko
suhteisiin liittyville hankkeille 31 päivänä lokakuuta 1994 annettu neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 2728/94 (EYVL L 293, 12.11.1994, 
s. 1) on ollut voimassa.

Tämän vuoksi vaikutus talousarvioon rajoittuu seuraavaan:

— yksi vuosittainen maksu rahastoon tai poikkeuksellisesti maksu rahastosta, jotta voidaan säilyttää tavoitemäärä eli 9 prosenttia takauk
sella katetusta lainakannasta, 

— talousarviossa oleva takaus otetaan käyttöön, jos velallinen laiminlyö velan takaisinmaksun, 

— monissa tapauksissa myönnetään kahden prosentin korkotuki avustuksena, jota ei makseta takaisin, rahoituspöytäkirjoissa vahvistet
tujen enimmäismäärien puitteissa.

Uusille jäsenvaltioille myönnetyt lainat eivät enää ole ulkoisia toimia (ks. asetus (EY, Euratom) N:o 2273/2004 (EUVL L 396, 31.12.2004, 
s. 28)), ja tästä syystä niitä ei enää kateta rahastosta vaan unionin talousarviosta.

Päätöksellä N:o  1080/2011/EU, joka tuli voimaan 30  päivänä  lokakuuta 2011, EIP:n rahoitustoimien puitteissa maksettujen lainojen ja 
myönnettyjen takausten kokonaismäärä korotettiin 25 800 000 000 eurosta 29 484 000 000 euroon (2 000 000 000 euroa ilmastonmuu
tokseen liittyviin toimiin ja 1 684 000 000 euroa EIP:n omalla riskillä toteutettavien toimien lisäämiseen).

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=11&jj=12&type=L&nnn=293&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=11&jj=12&type=L&nnn=293&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:396:0028:0028:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:396:0028:0028:FI:PDF
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IX.  EUROOPAN UNIONIN TAKAUS LAINOILLE, JOTKA EUROOPAN INVESTOINTIPANKKI ON MYÖNTÄNYT KESKI- JA ITÄ-
EUROOPAN JA LÄNSI-BALKANIN KOLMANSISSA MAISSA

1.  Oikeusperusta

Eräät oikeusperustoihin sisällytetyistä maista ovat nyt jäsenvaltioita tai ne katsotaan ehdokasmaiksi. Myös maiden nimet ovat saattaneet 
muuttua oikeusperustan hyväksymisen jälkeen.

Euroopan investointipankin johtokunnan päätös, tehty 29 päivänä marraskuuta 1989, pankin toimenpiteistä Unkarissa ja Puolassa.

Neuvoston päätös 90/62/ETY, tehty 12 päivänä helmikuuta 1990, yhteisön takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille Unkarin ja 
Puolan hankkeisiin annetuista lainoista aiheutuvien tappioiden varalta (EYVL L 42, 16.2.1990, s. 68).

Neuvoston päätös 91/252/ETY, tehty 14 päivänä toukokuuta 1991, yhteisön takuiden myöntämisestä Euroopan investointipankille Unka
rissa ja Puolassa toteutettaviin hankkeisiin myönnetyistä lainoista aiheutuvien tappioiden varalta koskevan päätöksen 90/62/ETY laajenta
misesta koskemaan Tšekkoslovakiaa, Bulgariaa ja Romaniaa (EYVL L 123, 18.5.1991, s. 44).

Neuvoston päätös 93/166/ETY, tehty 15 päivänä maaliskuuta 1993, yhteisön takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille Virossa, 
Latviassa ja Liettuassa toteutetuista investointihankkeista johtuvien menetysten varalta (EYVL L 69, 20.3.1993, s. 42).

Neuvoston päätös 93/696/EY, tehty 13  päivänä  joulukuuta 1993, yhteisön takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille Keski- ja 
Itä-Euroopan maissa (Puola, Unkari, Tšekin tasavalta, Slovakian tasavalta, Romania, Bulgaria, Viro, Latvia, Liettua ja Albania) toteutetuista 
investointihankkeista johtuvien menetysten varalta (EYVL L 321, 23.12.1993, s. 27).

Neuvoston päätös 97/256/EY, tehty 14  päivänä  huhtikuuta 1997, yhteisön takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille yhteisön 
ulkopuolisiin hankkeisiin myönnetyistä lainoista aiheutuvien tappioiden varalta (Keski- ja Itä-Euroopan maat, Välimeren maat, Latinalaisen 
Amerikan ja Aasian maat, Etelä-Afrikka sekä entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia sekä Bosnia ja Hertsegovina) (EYVL L 102, 19.4.1997, 
s. 33).

Neuvoston päätös 98/348/EY, tehty 19 päivänä toukokuuta 1998, yhteisön takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille entisessä 
Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa toteutettaviin hankkeisiin liittyvistä lainoista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta (EYVL L 155, 
29.5.1998, s. 53).

Neuvoston päätös 98/729/EY, tehty 14 päivänä joulukuuta 1998, päätöksen 97/256/EY muuttamisesta Euroopan investointipankille myön
netyn yhteisön takuun laajentamisesta hankkeisiin Bosnia ja Hertsegovinassa (EYVL L 346, 22.12.1998, s. 54).

Neuvoston päätös 2000/24/EY, tehty 22 päivänä joulukuuta 1999, yhteisön takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille yhteisön 
ulkopuolisiin hankkeisiin myönnetyistä lainoista aiheutuvien tappioiden varalta (Keski- ja Itä-Eurooppa, Välimeren maat, Latinalainen Ame
rikka ja Aasia sekä Etelä-Afrikka) (EYVL L 9, 13.1.2000, s. 24).

Neuvoston päätös 2000/688/EY, tehty 7 päivänä marraskuuta 2000, päätöksen 2000/24/EY muuttamisesta Euroopan investointipankille 
myönnetyn yhteisön takuun laajentamisesta kattamaan hankkeisiin Kroatiassa myönnettävät lainat (EYVL L 285, 10.11.2000, s. 20).

Neuvoston päätös 2001/778/EY, tehty 6 päivänä marraskuuta 2001, päätöksen 2000/24/EY muuttamisesta Euroopan investointipankille 
myönnetyn yhteisön takuun laajentamiseksi kattamaan Jugoslavian liittotasavallassa toteutettaviin hankkeisiin myönnettävät lainat 
(EYVL L 292, 9.11.2001, s. 43).

Neuvoston päätös 2005/47/EY, tehty 22 päivänä joulukuuta 2004, päätöksen 2000/24/EY muuttamisesta Euroopan unionin laajentumisen 
ja laajempaa Eurooppaa sekä uusia naapuruussuhteita koskevan Euroopan unionin politiikan huomioon ottamiseksi (EUVL L 21, 25.1.2005, 
s. 9).

Neuvoston päätös 2006/1016/EY, tehty 19 päivänä joulukuuta 2006, yhteisön takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille yhtei
sön ulkopuolella toteutettuihin hankkeisiin liittyvistä lainoista ja lainatakauksista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta (EUVL L 414, 
30.12.2006, s. 95). Tämä päätös on korvattu Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 633/2009/EY (EUVL L 190, 22.7.2009, 
s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1080/2011/EU, annettu 25 päivänä  lokakuuta 2011, EU:n takuun myöntämisestä Euroo
pan investointipankille unionin ulkopuolella toteutettaviin hankkeisiin liittyvistä lainoista ja lainatakauksista aiheutuvien tappioiden varalta 
ja päätöksen N:o 633/2009/EY kumoamisesta (EUVL L 280, 27.10.2011, s. 1).

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1990&mm=02&jj=16&type=L&nnn=042&pppp=0068&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1991&mm=05&jj=18&type=L&nnn=123&pppp=0044&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1993&mm=03&jj=20&type=L&nnn=069&pppp=0042&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1993&mm=12&jj=23&type=L&nnn=321&pppp=0027&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1997&mm=04&jj=19&type=L&nnn=102&pppp=0033&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1997&mm=04&jj=19&type=L&nnn=102&pppp=0033&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:155:0053:0053:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:155:0053:0053:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:346:0054:0054:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:009:0024:0024:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:285:0020:0020:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:292:0043:0043:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:021:0009:0009:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:021:0009:0009:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:414:0095:0095:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:414:0095:0095:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:190:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:190:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:280:0001:0001:FI:PDF
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2.  Unionin talousarviosta katettava takaus

Päätös 90/62/ETY on perustana Euroopan talousyhteisön ja Euroopan investointipankin väliselle 24  päivänä  huhtikuuta 1990 (Bryssel) 
ja 14 päivänä toukokuuta 1990 (Luxemburg) tehdylle takaussopimukselle, joka koskee lainoja Unkarissa ja Puolassa, sekä 31 päivänä hei
näkuuta 1991 Brysselissä ja Luxemburgissa allekirjoitetulle sopimukselle kyseisen sopimuksen ulottamisesta koskemaan Tšekkoslovakiassa, 
Romaniassa ja Bulgariassa myönnettyjä lainoja.

Takaussopimuksesta on tehty 19  päivänä  tammikuuta 1993 Brysselissä ja  4  päivänä  helmikuuta 1993 Luxemburgissa allekirjoitettu asia
kirja Tšekkoslovakian sosialistisen liittotasavallan korvaamisesta Tšekin tasavallalla ja Slovakian tasavallalla 1 päivästä tammikuuta 1993.

Päätös 93/696/EY on perustana Euroopan yhteisön ja Euroopan investointipankin väliselle takaussopimukselle, joka allekirjoitettiin Brys
selissä 22 päivänä heinäkuuta 1994 ja Luxemburgissa 12 päivänä elokuuta 1994.

Päätös 97/256/EY on perustana Euroopan yhteisön ja Euroopan investointipankin väliselle takaussopimukselle, joka allekirjoitettiin Brys
selissä 25 päivänä heinäkuuta 1997 ja Luxemburgissa 29 päivänä heinäkuuta 1997.

Päätös 98/348/EY ja päätös 98/729/EY ovat perustana Euroopan yhteisön ja Euroopan investointipankin väliselle takaussopimukselle, joka 
allekirjoitettiin Brysselissä 25 päivänä heinäkuuta 1997 ja Luxemburgissa 29 päivänä heinäkuuta 1997.

Päätös 2000/24/EY on perustana Euroopan yhteisön ja Euroopan investointipankin väliselle takaussopimukselle, joka allekirjoitettiin Brys
selissä 19 päivänä heinäkuuta 2000 ja Luxemburgissa 24 päivänä heinäkuuta 2000.

Päätös 2005/47/EY on perustana Euroopan yhteisön ja Euroopan investointipankin väliselle oikaistulle ja muutetulle takaussopimukselle, 
joka allekirjoitettiin Brysselissä 30  päivänä  elokuuta 2005 ja Luxemburgissa 2  päivänä  syyskuuta 2005. Sopimuksen mukaan takauksen 
enimmäismäärä on 65 prosenttia avattujen luottojen ja kaikkien niihin liittyvien erien yhteismäärästä.

Päätös 2006/1016/EY on perustana Euroopan yhteisön ja Euroopan investointipankin väliselle takaussopimukselle, joka allekirjoitettiin 
Luxemburgissa 1 päivänä elokuuta 2007 ja Brysselissä 29 päivänä elokuuta 2007. Sen mukaan takauksen enimmäismäärä on 65 prosenttia 
EIP:n rahoitustoimien puitteissa maksettujen lainojen ja myönnettyjen takausten kokonaismäärästä, josta on vähennetty takaisin maksetut 
määrät ja johon on lisätty kaikki niihin liittyvät määrät. Tämä päätös on korvattu Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä 
N:o 633/2009/EY.

Päätöksellä N:o  1080/2011/EU, joka tuli voimaan 30  päivänä  lokakuuta 2011, EIP:n rahoitustoimien puitteissa maksettujen lainojen ja 
myönnettyjen takausten kokonaismäärä korotettiin 25 800 000 000 eurosta 29 484 000 000 euroon (2 000 000 000 euroa ilmastonmuu
tokseen liittyviin toimiin ja 1 684 000 000 euroa EIP:n omalla riskillä toteutettavien toimien lisäämiseen).

3.  Kuvaus

Neuvoston 9  päivänä  lokakuuta 1989 esittämän pyynnön seurauksena Euroopan investointipankin valtuusto päätti 29  päivänä  marras
kuuta 1989 valtuuttaa pankin myöntämään lainoja omista varoistaan investointihankkeiden rahoittamiseksi Unkarissa ja Puolassa 1  mil
jardin euron kokonaismäärään asti. Näitä lainoja myönnetään sellaisten hankkeiden rahoittamiseen, jotka vastaavat perusteita, joita pankki 
tavallisesti soveltaa myöntäessään lainoja omista varoistaan.

Neuvosto päätti 14 päivänä toukokuuta 1991 ja 15 päivänä maaliskuuta 1993 komission ehdotuksen perusteella ja Euroopan parlamenttia 
kuultuaan laajentaa kyseistä takausta koskemaan lainoja, jotka Euroopan investointipankki saattaisi myöntää muille Keski- ja Itä-Euroopan 
maille (Tšekkoslovakia, Bulgaria, Romania) kahden vuoden aikana 700 miljoonaan euroon asti.

Neuvosto päätti 13  päivänä  joulukuuta 1993 komission ehdotuksen perusteella ja Euroopan parlamenttia kuultuaan uusia yhteisön taka
uksen lainoille, jotka Euroopan investointipankki myöntää Puolassa, Unkarissa, Tšekissä, Slovakiassa, Romaniassa, Bulgariassa, Virossa, Lat
viassa, Liettuassa ja Albaniassa toteutettaville hankkeille 3 miljardin euron määrälle kolmen vuoden ajaksi.

Budjettitakuu kattaa kyseisiin lainoihin liittyvän velanmaksun kokonaisuudessaan (pääoman takaisinmaksun, korot, muut asiaan liittyvät 
kulut).

Neuvosto päätti 14 päivänä huhtikuuta 1997 komission ehdotuksen perusteella ja Euroopan parlamenttia kuultuaan jatkaa yhteisön taka
usta Euroopan investointipankin lainoille, joilla edistetään seuraavissa maissa toteutettavia hankkeita: Albania, Bulgaria, Latvia, Liettua, Puola, 
Romania, Slovakia, Slovenia, Tšekki, Unkari ja Viro. Takauksen enimmäismäärä on 70 prosenttia avattujen luottojen ja kaikkien niihin liit
tyvien erien yhteismäärästä. Avattujen luottojen enimmäismäärä on 7 105 miljoonaa euroa, josta edellä mainituille Keski- ja Itä-Euroopan 
maille voidaan myöntää 3 520 miljoonaa euroa. Takaus kattaa lainat, joista on sovittu 31 päivästä tammikuuta 1997 alkaneella kolmen vuo
den jaksolla. Koska pankin myöntämien lainojen yhteismäärä oli kyseisen ajanjakson päätyttyä edellä mainittuja kokonaismääriä pienempi, 
ajanjaksoa on jatkettu ilman eri toimenpiteitä kuudella kuukaudella.
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Neuvosto päätti 19  päivänä  toukokuuta 1998 myöntää Euroopan investointipankille yhteisön takauksen, jolla katetaan entisessä Jugosla
vian tasavallassa Makedoniassa toteutettaviin hankkeisiin liittyvistä lainoista mahdollisesti aiheutuvat tappiot. Takauksen enimmäismäärä on 
70 prosenttia avattujen luottojen ja kaikkien niihin liittyvien erien yhteismäärästä. Avattujen luottojen enimmäismäärä on 150 miljoonaa 
euroa. Takaus kattaa lainat, joista on sovittu 1 päivästä  tammikuuta 1998 alkaneella kahden vuoden jaksolla. Jos pankin myöntämien lai
nojen yhteismäärä on tämän ajanjakson päätyttyä edellä mainittuja kokonaismääriä pienempi, ajanjaksoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä 
kuudella kuukaudella.

Neuvosto päätti 14  päivänä  joulukuuta 1998, että yhteisön takauksella katetaan myös sellaiset Euroopan investointipankin lainat, jotka 
myönnetään Bosnia ja Hertsegovinassa toteutettavia hankkeita varten. Takauksen enimmäismäärä on 70  prosenttia avattujen luottojen ja 
kaikkien niihin liittyvien erien yhteismäärästä. Avattujen luottojen enimmäismäärä on 100 miljoonaa euroa. Takaus kattaa lainat, jotka on 
myönnetty 22  päivästä  joulukuuta 1998 alkaneella kahden vuoden jaksolla. Koska pankin myöntämien lainojen yhteismäärä oli kyseisen 
ajanjakson päätyttyä edellä mainittuja kokonaismääriä pienempi, ajanjaksoa on jatkettu ilman eri toimenpiteitä kuudella kuukaudella.

Euroopan investointipankkia kehotetaan pyrkimään siihen, että 25 prosenttia sen lainakannasta katetaan kaupallisen riskin osalta muilla kuin 
valtion takauksilla.

Neuvosto päätti 22 päivänä joulukuuta 1999 komission ehdotuksen perusteella ja Euroopan parlamenttia kuultuaan jatkaa yhteisön taka
usta Euroopan investointipankin lainoille, joilla edistetään seuraavissa maissa toteutettavia hankkeita: Albania, Bosnia ja Hertsegovina, Bul
garia, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Latvia, Liettua, Puola, Romania, Slovakia, Slovenia, Tšekki, Unkari ja Viro. Päätöksen 
2000/24/EY perusteella kyseisille maille avattujen luottojen enimmäismäärä on 19 460 miljoonaa euroa. Takauksen enimmäismäärä on 
65 prosenttia avattujen luottojen ja kaikkien niihin liittyvien erien yhteismäärästä. Takaus kattaa lainat, joista on sovittu 1 päivänä helmi
kuuta 2000 alkaneella ja 31 päivänä tammikuuta 2007 päättyvällä seitsemän vuoden jaksolla. Koska pankin myöntämien lainojen yhteis
määrä oli tämän ajanjakson päätyttyä edellä mainittuja kokonaismääriä pienempi, ajanjaksoa on jatkettu ilman eri toimenpiteitä kuudella 
kuukaudella.

Euroopan investointipankkia kehotetaan pyrkimään siihen, että 30 prosenttia sen lainakannasta katetaan kaupallisen riskin osalta muilla kuin 
valtion takauksilla. Tätä osuutta on nostettava aina markkinatilanteen salliessa.

Neuvosto päätti 7 päivänä marraskuuta 2000 laajentaa Euroopan investointipankille annettua yhteisön takausta lainoihin, jotka myönne
tään Kroatiassa toteutettaviin hankkeisiin.

Neuvosto päätti 6 päivänä marraskuuta 2000 laajentaa Euroopan investointipankille annettua yhteisön takausta lainoihin, jotka myönne
tään Jugoslavian liittotasavallassa toteutettaviin hankkeisiin.

Päätöksellä 2005/47/EY muutettiin Välimeren alueellista valtuutusta, ja Kypros, Malta ja Turkki siirrettiin kaakkoisten naapurimaiden 
valtuutukseen.

Päätöksellä 2006/1016/EY myönnettiin yhteisön takaus sellaisista Euroopan investointipankin lainoista ja lainatakauksista aiheutuvien tap
pioiden varalta, joilla edistetään yhteisön ulkopuolella toteutettavia hankkeita seuraavissa ehdokasmaissa: Kroatia, Turkki, entinen Jugosla
vian tasavalta Makedonia, tai seuraavissa mahdollisissa jäsenehdokkaissa: Albania, Bosnia ja Hertsegovina, Serbia ja Kosovo. Päätöksen 
2006/1016/EY perusteella kyseisille maille avattujen luottojen enimmäismäärä on 27 800 miljoonaa euroa. Takaus kattaa lainat, joista on 
sovittu 1 päivänä helmikuuta 2007 alkavalla ja 31 päivänä joulukuuta 2013 päättyvällä jaksolla, jota voidaan jatkaa kuudella kuukaudella. 
Yhteisön takaus on enintään 65 prosenttia. Tämä päätös on korvattu Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 633/2009/EY.

Päätöksellä N:o  1080/2011/EU, joka tuli voimaan 30  päivänä  lokakuuta 2011, EIP:n rahoitustoimien puitteissa maksettujen lainojen ja 
myönnettyjen takausten kokonaismäärä korotettiin 25 800 000 000 eurosta 29 484 000 000 euroon (2 000 000 000 euroa ilmastonmuu
tokseen liittyviin toimiin ja 1 684 000 000 euroa EIP:n omalla riskillä toteutettavien toimien lisäämiseen).

4.  Vaikutus talousarvioon

Maksamatta jääneet lainat on katettu takuurahastosta kyseisen rahaston varojen rajoissa siitä lähtien, kun takuurahaston perustamisesta ulko
suhteisiin liittyville hankkeille 31 päivänä lokakuuta 1994 annettu neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 2728/94 (EYVL L 293, 12.11.1994, 
s. 1) on ollut voimassa.

Tämän vuoksi vaikutus talousarvioon rajoittuu seuraavaan:

— yksi vuosittainen maksu rahastoon tai poikkeuksellisesti maksu rahastosta, jotta voidaan säilyttää tavoitemäärä eli 9 prosenttia takauk
sella katetusta lainakannasta, 

— talousarviossa oleva takaus otetaan käyttöön, jos velallinen laiminlyö velan takaisinmaksun.

Uusille jäsenvaltioille myönnetyt lainat eivät enää ole ulkoisia toimia (ks. asetus (EY, Euratom) N:o 2273/2004 (EUVL L 396, 31.12.2004, 
s. 28)), ja tästä syystä niitä ei enää kateta rahastosta vaan unionin talousarviosta.

Päätöksellä N:o  1080/2011/EU, joka tuli voimaan 30  päivänä  lokakuuta 2011, EIP:n rahoitustoimien puitteissa maksettujen lainojen ja 
myönnettyjen takausten kokonaismäärä korotettiin 25 800 000 000 eurosta 29 484 000 000 euroon (2 000 000 000 euroa ilmastonmuu
tokseen liittyviin toimiin ja 1 684 000 000 euroa EIP:n omalla riskillä toteutettavien toimien lisäämiseen).

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=11&jj=12&type=L&nnn=293&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=11&jj=12&type=L&nnn=293&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:396:0028:0028:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:396:0028:0028:FI:PDF
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X.  EUROOPAN UNIONIN TAKAUS EUROOPAN INVESTOINTIPANKILLE TIETYISSÄ AASIAN JA LATINALAISEN AMERIKAN 
MAISSA TOTEUTETTAVIIN HANKKEISIIN MYÖNNETTÄVISTÄ LAINOISTA AIHEUTUVIEN TAPPIOIDEN VARALTA

1.  Oikeusperusta

Neuvoston päätös 93/115/ETY, tehty 15 päivänä helmikuuta 1993, yhteisön takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille tietyissä 
kolmansissa maissa toteutettaviin, yhteistä etua edustaviin hankkeisiin myönnettävistä lainoista aiheutuvien tappioiden varalta (EYVL L 45, 
23.2.1993, s. 27).

Neuvoston päätös 96/723/EY, tehty 12 päivänä joulukuuta 1996, yhteisön takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille sellaisissa 
Latinalaisen Amerikan ja Aasian maissa, joiden kanssa yhteisö on tehnyt yhteistyösopimuksen, toteutettuihin yhteisten edun mukaisiin hank
keisiin liittyvistä lainoista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta (Argentiina, Bolivia, Brasilia, Chile, Kolumbia, Costa Rica, Ecuador, 
Guatemala, Honduras, Meksiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, El Salvador, Uruguay ja Venezuela; Bangladesh, Brunei, Kiina, Intia, Indo
nesia, Macao, Malesia, Pakistan, Filippiinit, Singapore, Sri Lanka, Thaimaa ja Vietnam) (EYVL L 329, 19.12.1996, s. 45).

Neuvoston päätös 97/256/EY, tehty 14  päivänä  huhtikuuta 1997, yhteisön takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille yhteisön 
ulkopuolisiin hankkeisiin myönnetyistä lainoista aiheutuvien tappioiden varalta (Keski- ja Itä-Euroopan maat, Välimeren maat, Latinalaisen 
Amerikan ja Aasian maat, Etelä-Afrikka sekä entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia sekä Bosnia ja Hertsegovina) (EYVL L 102, 19.4.1997, 
s. 33).

Neuvoston päätös 2000/24/EY, tehty 22 päivänä joulukuuta 1999, yhteisön takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille yhteisön 
ulkopuolisiin hankkeisiin myönnetyistä lainoista aiheutuvien tappioiden varalta (Keski- ja Itä-Eurooppa, Välimeren maat, Latinalainen Ame
rikka ja Aasia sekä Etelä-Afrikka) (EYVL L 9, 13.1.2000, s. 24).

Neuvoston päätös 2005/47/EY, tehty 22 päivänä joulukuuta 2004, päätöksen 2000/24/EY muuttamisesta Euroopan unionin laajentumisen 
ja laajempaa Eurooppaa sekä uusia naapuruussuhteita koskevan Euroopan unionin politiikan huomioon ottamiseksi (EUVL L 21, 25.1.2005, 
s. 9).

Neuvoston päätös 2006/1016/EY, tehty 19 päivänä joulukuuta 2006, yhteisön takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille yhtei
sön ulkopuolella toteutettuihin hankkeisiin liittyvistä lainoista ja lainatakauksista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta (EUVL L 414, 
30.12.2006, s. 95). Tämä päätös on korvattu Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 633/2009/EY (EUVL L 190, 22.7.2009, 
s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1080/2011/EU, annettu 25 päivänä  lokakuuta 2011, EU:n takuun myöntämisestä Euroo
pan investointipankille unionin ulkopuolella toteutettaviin hankkeisiin liittyvistä lainoista ja lainatakauksista aiheutuvien tappioiden varalta 
ja päätöksen N:o 633/2009/EY kumoamisesta (EUVL L 280, 27.10.2011, s. 1).

2.  Unionin talousarviosta katettava takaus

Päätös 93/115/ETY on perustana Euroopan yhteisön ja Euroopan investointipankin väliselle takaussopimukselle, joka allekirjoitettiin Brys
selissä 4 päivänä marraskuuta 1993 ja Luxemburgissa 17 päivänä marraskuuta 1993.

Päätös 96/723/EY on perustana Euroopan yhteisön ja Euroopan investointipankin väliselle takaussopimukselle, joka allekirjoitettiin Brys
selissä 18 päivänä maaliskuuta 1997 ja Luxemburgissa 26 päivänä maaliskuuta 1997.

Päätös 97/256/EY on perustana Euroopan yhteisön ja Euroopan investointipankin väliselle takaussopimukselle, joka allekirjoitettiin Brys
selissä 25 päivänä heinäkuuta 1997 ja Luxemburgissa 29 päivänä heinäkuuta 1997.

Päätös 2000/24/EY on perustana Euroopan yhteisön ja Euroopan investointipankin väliselle takaussopimukselle, joka allekirjoitettiin Brys
selissä 19 päivänä heinäkuuta 2000 ja Luxemburgissa 24 päivänä heinäkuuta 2000.

Päätös 2005/47/EY on perustana Euroopan yhteisön ja Euroopan investointipankin väliselle oikaistulle ja muutetulle takaussopimukselle, 
joka allekirjoitettiin Brysselissä 30  päivänä  elokuuta 2005 ja Luxemburgissa 2  päivänä  syyskuuta 2005. Sopimuksen mukaan takauksen 
enimmäismäärä on 65 prosenttia avattujen luottojen ja kaikkien niihin liittyvien erien yhteismäärästä.

Päätös 2006/1016/EY on perustana Euroopan yhteisön ja Euroopan investointipankin väliselle takaussopimukselle, joka allekirjoitettiin 
Luxemburgissa 1 päivänä elokuuta 2007 ja Brysselissä 29 päivänä elokuuta 2007. Sen mukaan takauksen enimmäismäärä on 65 prosenttia 
EIP:n rahoitustoimien puitteissa maksettujen lainojen ja myönnettyjen takausten kokonaismäärästä, josta on vähennetty takaisin maksetut 
määrät ja johon on lisätty kaikki niihin liittyvät määrät. Tämä päätös on korvattu Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä 
N:o 633/2009/EY.

Päätöksellä N:o  1080/2011/EU, joka tuli voimaan 30  päivänä  lokakuuta 2011, EIP:n rahoitustoimien puitteissa maksettujen lainojen ja 
myönnettyjen takausten kokonaismäärä korotettiin 25 800 000 000 eurosta 29 484 000 000 euroon (2 000 000 000 euroa ilmastonmuu
tokseen liittyviin toimiin ja 1 684 000 000 euroa EIP:n omalla riskillä toteutettavien toimien lisäämiseen).

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1993&mm=02&jj=23&type=L&nnn=045&pppp=0027&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1993&mm=02&jj=23&type=L&nnn=045&pppp=0027&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1996&mm=12&jj=19&type=L&nnn=329&pppp=0045&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1997&mm=04&jj=19&type=L&nnn=102&pppp=0033&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1997&mm=04&jj=19&type=L&nnn=102&pppp=0033&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:009:0024:0024:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:021:0009:0009:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:021:0009:0009:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:414:0095:0095:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:414:0095:0095:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:190:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:190:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:280:0001:0001:FI:PDF
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3.  Kuvaus

Päätöksen 93/115/ETY mukaisesti unioni ottaa tapauskohtaisesti vastattavakseen niiden lainojen takaamisen, jotka Euroopan investointi
pankkia on pyydetty myöntämään unionin ulkopuolisissa maissa, joiden kanssa Euroopan unioni on tehnyt yhteistyösopimukset.

Vahvistetaan 250 miljoonan euron kokonaisyläraja kolmeksi vuodeksi.

Neuvosto myönsi 12 päivänä joulukuuta 1996 Euroopan investointipankille yhteisön täysimääräisen takauksen. Takaus kattaa yhteisen edun 
mukaisiin hankkeisiin myönnetyt lainat sellaisissa kolmansissa maissa (Aasian ja Latinalaisen Amerikan kehitysmaissa), joiden kanssa yhteisö 
on tehnyt yhteistyösopimuksen. Takauksen enimmäismäärä on 275 miljoonaa euroa, ja se kattaa vuonna 1996 sovitut lainat (ajanjaksoa on 
voitu pidentää kuudella kuukaudella).

Neuvosto päätti 14 päivänä huhtikuuta 1997 komission ehdotuksen perusteella ja Euroopan parlamenttia kuultuaan jatkaa yhteisön taka
usta Euroopan investointipankin lainoille, joilla edistetään seuraavissa Aasian ja Latinalaisen Amerikan maissa toteutettavia hankkeita: Argen
tiina, Bolivia, Brasilia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Kolumbia, Meksiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, 
Uruguay, Venezuela, Bangladesh, Brunei, Filippiinit, Indonesia, Intia, Kiina, Macao, Malesia, Mongolia, Pakistan, Singapore, Sri Lanka, Thai
maa ja Vietnam. Takauksen enimmäismäärä on 70 prosenttia avattujen luottojen ja kaikkien niihin liittyvien erien yhteismäärästä. Avattu
jen luottojen enimmäismäärä on 7 105 miljoonaa euroa, josta edellä mainituille Aasian ja Latinalaisen Amerikan maille voidaan myöntää 
900 miljoonaa euroa. Takaus kattaa lainat, joista on sovittu 31 päivänä  tammikuuta 1997 alkaneella (mahdollisesti kuudella kuukaudella 
pidennetyllä) kolmen vuoden jaksolla.

Euroopan investointipankkia kehotetaan pyrkimään siihen, että 25 prosenttia sen lainakannasta katetaan kaupallisen riskin osalta muilla kuin 
valtion takauksilla.

Neuvosto päätti 22  päivänä  joulukuuta 1999 jatkaa yhteisön takausta Euroopan investointipankin lainoille, joilla edistetään seuraavissa 
Aasian ja Latinalaisen Amerikan maissa toteutettavia hankkeita: Argentiina, Bolivia, Brasilia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Gua
temala, Honduras, Kolumbia, Meksiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela, Bangladesh, Brunei, Etelä-Korea, Filippiinit, 
Indonesia, Intia, Jemen, Kiina, Laos, Macao, Malesia, Mongolia, Nepal, Pakistan, Singapore, Sri Lanka, Thaimaa ja Vietnam. Takauksen enim
mäismäärä on 65 prosenttia avattujen luottojen ja kaikkien niihin liittyvien erien yhteismäärästä. Päätöksen 2000/24/EY perusteella kysei
sille maille avattujen luottojen enimmäismäärä on 19 460 miljoonaa euroa. Takaus kattaa lainat, joista on sovittu 1 päivänä helmikuuta 2000 
alkaneella ja 31 päivänä tammikuuta 2007 päättyvällä seitsemän vuoden jaksolla. Koska pankin myöntämien lainojen yhteismäärä oli tämän 
ajanjakson päätyttyä edellä mainittuja kokonaismääriä pienempi, ajanjaksoa on jatkettu ilman eri toimenpiteitä kuudella kuukaudella.

Euroopan investointipankkia kehotetaan pyrkimään siihen, että 30 prosenttia sen lainakannasta katetaan kaupallisen riskin osalta muilla kuin 
valtion takauksilla. Tätä osuutta on nostettava aina markkinatilanteen salliessa.

Päätös 2005/47/EY on perustana Euroopan yhteisön ja Euroopan investointipankin väliselle oikaistulle ja muutetulle takaussopimukselle, 
joka allekirjoitettiin Brysselissä 30  päivänä  elokuuta 2005 ja Luxemburgissa 2  päivänä  syyskuuta 2005. Sopimuksen mukaan takauksen 
enimmäismäärä on 65 prosenttia avattujen luottojen ja kaikkien niihin liittyvien erien yhteismäärästä.

Päätöksellä 2006/1016/EY myönnettiin yhteisön takaus sellaisista Euroopan investointipankin lainoista ja lainatakauksista mahdollisesti 
aiheutuvien tappioiden varalta, joilla edistetään yhteisön ulkopuolella toteutettavia hankkeita seuraavissa Latinalaisen Amerikan maissa: 
Argentiina, Bolivia, Brasilia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Kolumbia, Meksiko, Nicaragua, Panama, Para
guay, Peru, Uruguay, Venezuela, ja seuraavissa Aasian maissa: Afganistan*, Bangladesh, Bhutan*, Brunei, Etelä-Korea, Filippiinit, Intia, Indo
nesia, Irak*, Kambodža*, Kiina, Laos, Malesia, Malediivit, Mongolia, Nepal, Pakistan, Singapore, Sri Lanka, Taiwan*, Thaimaa, Vietnam, Jemen, 
sekä seuraavissa Keski-Aasian maissa: Kazakstan*, Kirgisia*, Turkmenistan*, Uzbekistan* (* kelpoisuudesta saada yhteisön takauksen piiriin 
kuuluvaa rahoitusta päättää neuvosto). Päätöksen 2006/1016/EY perusteella kyseisille maille avattujen luottojen enimmäismäärä on 27 800 
miljoonaa euroa. Takaus kattaa lainat, joista on sovittu 1 päivänä helmikuuta 2007 alkavalla ja 31 päivänä joulukuuta 2013 päättyvällä jak
solla, jota voidaan jatkaa kuudella kuukaudella. Yhteisön takaus on enintään 65 prosenttia. Tämä päätös on korvattu Euroopan parlamentin 
ja neuvoston päätöksellä N:o 633/2009/EY.

Päätöksellä N:o  1080/2011/EU, joka tuli voimaan 30  päivänä  lokakuuta 2011, EIP:n rahoitustoimien puitteissa maksettujen lainojen ja 
myönnettyjen takausten kokonaismäärä korotettiin 25 800 000 000 eurosta 29 484 000 000 euroon (2 000 000 000 euroa ilmastonmuu
tokseen liittyviin toimiin ja 1 684 000 000 euroa EIP:n omalla riskillä toteutettavien toimien lisäämiseen).
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4.  Vaikutus talousarvioon

Maksamatta jääneet lainat on katettu takuurahastosta kyseisen rahaston varojen rajoissa siitä lähtien, kun takuurahaston perustamisesta ulko
suhteisiin liittyville hankkeille 31 päivänä lokakuuta 1994 annettu neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 2728/94 (EYVL L 293, 12.11.1994, 
s. 1) on ollut voimassa.

Tämän vuoksi vaikutus talousarvioon rajoittuu seuraavaan:

— yksi vuosittainen maksu rahastoon tai poikkeuksellisesti maksu rahastosta, jotta voidaan säilyttää tavoitemäärä eli 9 prosenttia takauk
sella katetusta lainakannasta, 

— talousarviossa oleva takaus otetaan käyttöön, jos velallinen laiminlyö velan takaisinmaksun.

Päätöksellä N:o  1080/2011/EU, joka tuli voimaan 30  päivänä  lokakuuta 2011, EIP:n rahoitustoimien puitteissa maksettujen lainojen ja 
myönnettyjen takausten kokonaismäärä korotettiin 25 800 000 000 eurosta 29 484 000 000 euroon (2 000 000 000 euroa ilmastonmuu
tokseen liittyviin toimiin ja 1 684 000 000 euroa EIP:n omalla riskillä toteutettavien toimien lisäämiseen).

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=11&jj=12&type=L&nnn=293&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=11&jj=12&type=L&nnn=293&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
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XI.  EUROOPAN UNIONIN TAKAUS EUROOPAN INVESTOINTIPANKILLE ETELÄ-KAUKASUKSELLA, VENÄJÄLLÄ, VALKO-
VENÄJÄLLÄ, MOLDOVASSA JA UKRAINASSA TOTEUTETTAVIIN HANKKEISIIN MYÖNNETTÄVISTÄ LAINOISTA 
AIHEUTUVIEN TAPPIOIDEN VARALTA

1.  Oikeusperusta

Neuvosto teki 6 päivänä marraskuuta 2001 päätöksen 2001/777/EY yhteisön takauksen myöntämisestä Euroopan investointipankille poh
joisen ulottuvuuden puitteissa Venäjän Itämeren altaan valituille ympäristöhankkeille myönnetyistä erityislainoista aiheutuvien tappioiden 
varalta (EYVL L 292, 9.11.2001, s. 41).

Neuvoston päätös 2005/48/EY, tehty 22 päivänä joulukuuta 2004, yhteisön takauksen myöntämisestä Euroopan investointipankille Venä
jän, Ukrainan, Moldovan ja Valko-Venäjän tietyille hankkeille myönnetyistä lainoista aiheutuvien tappioiden varalta (EUVL L 21, 25.1.2005, 
s. 11). Komission tehtyä päätöksen K(2005) 1499, päätöksen 2005/48/EY mukainen takaus voidaan 31 päivästä  joulukuuta 2006 lähtien 
myöntää ainoastaan Venäjälle ja Ukrainalle.

Neuvoston päätös 2006/1016/EY, tehty 19 päivänä joulukuuta 2006, yhteisön takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille yhtei
sön ulkopuolella toteutettuihin hankkeisiin liittyvistä lainoista ja lainatakauksista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta (EUVL L 414, 
30.12.2006, s. 95). Tämä päätös on korvattu Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 633/2009/EY (EUVL L 190, 22.7.2009, 
s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1080/2011/EU, annettu 25 päivänä  lokakuuta 2011, EU:n takuun myöntämisestä Euroo
pan investointipankille unionin ulkopuolella toteutettaviin hankkeisiin liittyvistä lainoista ja lainatakauksista aiheutuvien tappioiden varalta 
ja päätöksen N:o 633/2009/EY kumoamisesta (EUVL L 280, 27.10.2011, s. 1).

2.  Unionin talousarviosta katettava takaus

Päätös 2001/777/EY on perustana Euroopan yhteisön ja Euroopan investointipankin väliselle takaussopimukselle, joka allekirjoitettiin Brys
selissä 6 päivänä toukokuuta 2002 ja Luxemburgissa 7 päivänä toukokuuta 2002.

Päätös 2005/48/EY on perustana Euroopan yhteisön ja Euroopan investointipankin väliselle takaussopimukselle, joka allekirjoitettiin Luxem
burgissa 9 päivänä joulukuuta 2005 ja Brysselissä 21 päivänä joulukuuta 2005.

Päätös 2006/1016/EY on perustana Euroopan yhteisön ja Euroopan investointipankin väliselle takaussopimukselle, joka allekirjoitettiin 
Luxemburgissa 1 päivänä elokuuta 2007 ja Brysselissä 29 päivänä elokuuta 2007. Sen mukaan takauksen enimmäismäärä on 65 prosenttia 
EIP:n rahoitustoimien puitteissa maksettujen lainojen ja myönnettyjen takausten kokonaismäärästä, josta on vähennetty takaisin maksetut 
määrät ja johon on lisätty kaikki niihin liittyvät määrät. Tämä päätös on korvattu Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä 
N:o 633/2009/EY.

Päätöksellä N:o  1080/2011/EU, joka tuli voimaan 30  päivänä  lokakuuta 2011, EIP:n rahoitustoimien puitteissa maksettujen lainojen ja 
myönnettyjen takausten kokonaismäärä korotettiin 25 800 000 000 eurosta 29 484 000 000 euroon (2 000 000 000 euroa ilmastonmuu
tokseen liittyviin toimiin ja 1 684 000 000 euroa EIP:n omalla riskillä toteutettavien toimien lisäämiseen).

3.  Kuvaus

Neuvosto päätti 6 päivänä marraskuuta 2001 myöntää Euroopan investointipankille yhteisön takauksen, jolla katetaan tiettyihin Venäjän 
Itämeren altaan ympäristöhankkeisiin pohjoisen ulottuvuuden puitteissa myönnetyistä erityislainoista mahdollisesti aiheutuvat tappiot. Avat
tujen luottojen kokonaismäärä on 100 miljoonaa euroa. EIP:lle myönnetään poikkeuksellinen 100 prosentin yhteisön takaus.

Neuvosto päätti 22 päivänä joulukuuta 2004 myöntää Euroopan investointipankille yhteisön takauksen, jolla katetaan tiettyihin Venäjällä, 
Ukrainassa, Moldovassa ja Valko-Venäjällä toteutettaviin hankkeisiin myönnettävistä lainoista mahdollisesti aiheutuvat tappiot. Avattujen 
luottojen kokonaismäärä on 500 miljoonaa euroa. EIP:lle myönnetään poikkeuksellinen 100 prosentin yhteisön takaus.

Päätös 2005/48/EY on perustana Euroopan yhteisön ja Euroopan investointipankin välillä 21 päivänä joulukuuta 2005 Brysselissä ja 9 päi
vänä joulukuuta 2005 Luxemburgissa allekirjoitetulle takaussopimukselle, jossa asetetaan 100 prosentin takaus.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:292:0041:0041:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:021:0011:0011:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:021:0011:0011:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:414:0095:0095:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:414:0095:0095:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:190:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:190:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:280:0001:0001:FI:PDF


KOMISSIO
LAINANOTTO- JA LAINANANTOTOIMENPITEET – UNIONIN TALOUSARVIOSTA TAATTAVAT LAINANOTTO
JA LAINANANTOTOIMENPITEET (ALUSTAVA)

II/1226 FI Euroopan unionin virallinen lehti 20.2.2014

Päätöksellä 2006/1016/EY myönnettiin yhteisön takaus sellaisista Euroopan investointipankin lainoista ja lainatakauksista mahdollisesti 
aiheutuvien tappioiden varalta, joilla edistetään yhteisön ulkopuolella toteutettavia hankkeita seuraavissa Itä-Euroopan maissa: Moldova, 
Ukraina, Valko-Venäjä (kelpoisuudesta saada yhteisön takauksen piiriin kuuluvaa rahoitusta päättää neuvosto); Etelä-Kaukasuksen maissa: 
Armenia, Azerbaidžan, Georgia; sekä Venäjällä. Päätöksen 2006/1016/EY perusteella kyseisille maille avattujen luottojen enimmäismäärä 
on 27 800 miljoonaa euroa. Takaus kattaa lainat, joista on sovittu 1 päivänä helmikuuta alkavalla 2007 ja 31 päivänä joulukuuta 2013 päät
tyvällä jaksolla, jota voidaan jatkaa kuudella kuukaudella. Yhteisön takaus on enintään 65 prosenttia. Tämä päätös on korvattu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 633/2009/EY.

Päätöksellä N:o  1080/2011/EU, joka tuli voimaan 30  päivänä  lokakuuta 2011, EIP:n rahoitustoimien puitteissa maksettujen lainojen ja 
myönnettyjen takausten kokonaismäärä korotettiin 25 800 000 000 eurosta 29 484 000 000 euroon (2 000 000 000 euroa ilmastonmuu
tokseen liittyviin toimiin ja 1 684 000 000 euroa EIP:n omalla riskillä toteutettavien toimien lisäämiseen).

4.  Vaikutus talousarvioon

Maksamatta jääneet lainat on katettu takuurahastosta kyseisen rahaston varojen rajoissa siitä lähtien, kun takuurahaston perustamisesta ulko
suhteisiin liittyville hankkeille 31 päivänä lokakuuta 1994 annettu neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 2728/94 (EYVL L 293, 12.11.1994, 
s. 1) on ollut voimassa.

Tämän vuoksi vaikutus talousarvioon rajoittuu seuraavaan:

— yksi vuosittainen maksu rahastoon tai poikkeuksellisesti maksu rahastosta, niin että määrä on 9  prosenttia takauksella katetusta 
lainakannasta, 

— talousarviossa oleva takaus otetaan käyttöön, jos velallinen laiminlyö velan takaisinmaksun.

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=11&jj=12&type=L&nnn=293&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=11&jj=12&type=L&nnn=293&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
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XII.  EUROOPAN UNIONIN TAKAUS LAINOILLE, JOTKA EUROOPAN INVESTOINTIPANKKI ON MYÖNTÄNYT 
ETELÄ-AFRIKALLE

1.  Oikeusperusta

Päätös 95/207/EY, tehty 1 päivänä kesäkuuta 1995, yhteisön takuun myöntämisestä Euroopan investointipankin Etelä-Afrikassa toteutet
taville hankkeille myönnettävistä lainoista aiheutuvien tappioiden varalta (EYVL L 131, 15.6.1995, s. 31).

Neuvoston päätös 97/256/EY, tehty 14  päivänä  huhtikuuta 1997, yhteisön takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille yhteisön 
ulkopuolisiin hankkeisiin myönnetyistä lainoista aiheutuvien tappioiden varalta (Keski- ja Itä-Euroopan maat, Välimeren maat, Latinalaisen 
Amerikan ja Aasian maat, Etelä-Afrikka sekä entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia sekä Bosnia ja Hertsegovina) (EYVL L 102, 19.4.1997, 
s. 33).

Päätös 2000/24/EY, tehty 22 päivänä joulukuuta 1999, yhteisön takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille yhteisön ulkopuoli
siin hankkeisiin myönnetyistä lainoista aiheutuvien tappioiden varalta (Keski- ja Itä-Eurooppa, Välimeren maat, Latinalainen Amerikka ja 
Aasia sekä Etelä-Afrikka) (EYVL L 9, 13.1.2000, s. 24).

Neuvoston päätös 2005/47/EY, tehty 22 päivänä joulukuuta 2004, päätöksen 2000/24/EY muuttamisesta Euroopan unionin laajentumisen 
ja laajempaa Eurooppaa sekä uusia naapuruussuhteita koskevan Euroopan unionin politiikan huomioon ottamiseksi (EUVL L 21, 25.1.2005, 
s. 9).

Neuvoston päätös 2006/1016/EY, tehty 19 päivänä joulukuuta 2006, yhteisön takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille yhtei
sön ulkopuolella toteutettuihin hankkeisiin liittyvistä lainoista ja lainatakauksista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta (EUVL L 414, 
30.12.2006, s. 95). Tämä päätös on korvattu Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 633/2009/EY (EUVL L 190, 22.7.2009, 
s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1080/2011/EU, annettu 25 päivänä  lokakuuta 2011, EU:n takuun myöntämisestä Euroo
pan investointipankille unionin ulkopuolella toteutettaviin hankkeisiin liittyvistä lainoista ja lainatakauksista aiheutuvien tappioiden varalta 
ja päätöksen N:o 633/2009/EY kumoamisesta (EUVL L 280, 27.10.2011, s. 1).

2.  Unionin talousarviosta katettava takaus

Päätös 95/207/EY on perustana Euroopan yhteisön ja Euroopan investointipankin väliselle takaussopimukselle, joka allekirjoitettiin Brys
selissä 4 päivänä lokakuuta 1995 ja Luxemburgissa 16 päivänä lokakuuta 1995.

Päätös 97/256/EY on perustana Euroopan yhteisön ja Euroopan investointipankin väliselle takaussopimukselle, joka allekirjoitettiin Brys
selissä 25 päivänä heinäkuuta 1997 ja Luxemburgissa 29 päivänä heinäkuuta 1997.

Päätös 2000/24/EY on perustana Euroopan yhteisön ja Euroopan investointipankin väliselle takaussopimukselle, joka allekirjoitettiin Brys
selissä 19 päivänä heinäkuuta 2000 ja Luxemburgissa 24 päivänä heinäkuuta 2000.

Päätös 2006/1016/EY on perustana Euroopan yhteisön ja Euroopan investointipankin väliselle takaussopimukselle, joka allekirjoitettiin 
Luxemburgissa 1 päivänä elokuuta 2007 ja Brysselissä 29 päivänä elokuuta 2007. Sen mukaan takauksen enimmäismäärä on 65 prosenttia 
EIP:n rahoitustoimien puitteissa maksettujen lainojen ja myönnettyjen takausten kokonaismäärästä, josta on vähennetty takaisin maksetut 
määrät ja johon on lisätty kaikki niihin liittyvät määrät. Tämä päätös on korvattu Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä 
N:o 633/2009/EY.

Päätöksellä N:o  1080/2011/EU, joka tuli voimaan 30  päivänä  lokakuuta 2011, EIP:n rahoitustoimien puitteissa maksettujen lainojen ja 
myönnettyjen takausten kokonaismäärä korotettiin 25 800 000 000 eurosta 29 484 000 000 euroon (2 000 000 000 euroa ilmastonmuu
tokseen liittyviin toimiin ja 1 684 000 000 euroa EIP:n omalla riskillä toteutettavien toimien lisäämiseen).

3.  Kuvaus

Päätöksen 95/207/EY mukaisesti unioni takaa Euroopan investointipankin Etelä-Afrikalle antamat lainat yhteensä 300 000 000 euron enim
mäismäärään asti.

Budjettitakaus koskee kaikkia kyseisten lainojen hoitoon liittyviä maksuja (pääoman takaisinmaksu, korot ja  liitännäiskulut).

Neuvosto päätti 14 päivänä huhtikuuta 1997 komission ehdotuksen perusteella ja Euroopan parlamenttia kuultuaan jatkaa yhteisön taka
usta Euroopan investointipankin lainoille, joilla edistetään Etelä-Afrikassa toteutettavia hankkeita. Takauksen enimmäismäärä on 70  pro
senttia avattujen luottojen ja kaikkien niihin liittyvien erien yhteismäärästä. Avattujen luottojen enimmäismäärä on 7 105 miljoonaa euroa, 
josta Etelä-Afrikalle voidaan myöntää 375 miljoonaa euroa. Takaus kattaa lainat, joista on sovittu 1  päivästä  heinäkuuta 1997 alkaneella 
(mahdollisesti kuudella kuukaudella pidennetyllä) kolmen vuoden jaksolla.

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1995&mm=06&jj=15&type=L&nnn=131&pppp=0031&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1997&mm=04&jj=19&type=L&nnn=102&pppp=0033&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1997&mm=04&jj=19&type=L&nnn=102&pppp=0033&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:009:0024:0024:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:021:0009:0009:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:021:0009:0009:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:414:0095:0095:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:414:0095:0095:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:190:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:190:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:280:0001:0001:FI:PDF
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Euroopan investointipankkia kehotetaan pyrkimään siihen, että 25 prosenttia sen lainakannasta katetaan kaupallisen riskin osalta muilla kuin 
valtion takauksilla.

Neuvosto päätti 22 päivänä joulukuuta 1999 komission ehdotuksen perusteella ja Euroopan parlamenttia kuultuaan jatkaa yhteisön taka
usta Euroopan investointipankin lainoille, joilla edistetään Etelä-Afrikassa toteutettavia hankkeita. Takauksen enimmäismäärä on 65  pro
senttia avattujen luottojen ja kaikkien niihin liittyvien erien yhteismäärästä. Päätöksen 2000/24/EY perusteella kaikille maille avattujen 
luottojen enimmäismäärä on 19 460 miljoonaa euroa. Takaus kattaa lainat, joista on sovittu 1 päivänä heinäkuuta 2000 alkaneella ja 31 päi
vänä tammikuuta 2007 päättyvällä jaksolla. Koska pankin myöntämien lainojen yhteismäärä oli tämän ajanjakson päätyttyä edellä mainit
tuja kokonaismääriä pienempi, ajanjaksoa on jatkettu ilman eri toimenpiteitä kuudella kuukaudella.

Euroopan investointipankkia kehotetaan pyrkimään siihen, että 30 prosenttia sen lainakannasta katetaan kaupallisen riskin osalta muilla kuin 
valtion takauksilla. Tätä osuutta on nostettava aina markkinatilanteen salliessa.

Päätös 2005/47/EY on perustana Euroopan yhteisön ja Euroopan investointipankin väliselle oikaistulle ja muutetulle takaussopimukselle, 
joka allekirjoitettiin Brysselissä 30  päivänä  elokuuta 2005 ja Luxemburgissa 2  päivänä  syyskuuta 2005. Sopimuksen mukaan takauksen 
enimmäismäärä on 65 prosenttia avattujen luottojen ja kaikkien niihin liittyvien erien yhteismäärästä.

Päätöksellä 2006/1016/EY Euroopan investointipankille myönnettiin yhteisön takaus yhteisön ulkopuolella toteutettuihin hankkeisiin liit
tyvistä lainoista ja lainatakauksista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta. Päätöksen 2006/1016/EY perusteella kyseisille maille avat
tujen luottojen enimmäismäärä on 27 800 miljoonaa euroa. Takaus kattaa lainat, joista on sovittu 1  päivänä  helmikuuta 2007 alkavalla 
ja  31  päivänä  joulukuuta 2013 päättyvällä jaksolla, jota voidaan jatkaa kuudella kuukaudella. Yhteisön takaus on enintään 65  prosenttia. 
Tämä päätös on korvattu Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 633/2009/EY.

Päätöksellä N:o  1080/2011/EU, joka tuli voimaan 30  päivänä  lokakuuta 2011, EIP:n rahoitustoimien puitteissa maksettujen lainojen ja 
myönnettyjen takausten kokonaismäärä korotettiin 25 800 000 000 eurosta 29 484 000 000 euroon (2 000 000 000 euroa ilmastonmuu
tokseen liittyviin toimiin ja 1 684 000 000 euroa EIP:n omalla riskillä toteutettavien toimien lisäämiseen).

4.  Vaikutus talousarvioon

Maksamatta jääneet lainat on katettu takuurahastosta kyseisen rahaston varojen rajoissa siitä lähtien, kun takuurahaston perustamisesta ulko
suhteisiin liittyville hankkeille 31 päivänä lokakuuta 1994 annettu neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 2728/94 (EYVL L 293, 12.11.1994, 
s. 1) on ollut voimassa.

Tämän vuoksi vaikutus talousarvioon rajoittuu seuraavaan:

— yksi vuosittainen maksu rahastoon tai poikkeuksellisesti maksu rahastosta, niin että määrä on 9  prosenttia takauksella katetusta 
lainakannasta, 

— talousarviossa oleva takaus otetaan käyttöön, jos velallinen laiminlyö velan takaisinmaksun.

Päätöksellä N:o  1080/2011/EU, joka tuli voimaan 30  päivänä  lokakuuta 2011, EIP:n rahoitustoimien puitteissa maksettujen lainojen ja 
myönnettyjen takausten kokonaismäärä korotettiin 25 800 000 000 eurosta 29 484 000 000 euroon (2 000 000 000 euroa ilmastonmuu
tokseen liittyviin toimiin ja 1 684 000 000 euroa EIP:n omalla riskillä toteutettavien toimien lisäämiseen).

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=11&jj=12&type=L&nnn=293&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=11&jj=12&type=L&nnn=293&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
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C.  UUSI LAINANOTTO JA LAINANANTO: ENNUSTE VUOSIKSI 2013 JA 2014

Jäljempänä olevassa taulukossa on esitetty yleisarviot vuosien 2013 ja 2014 uudesta lainanotosta ja lainanannosta (takaus unionin talousarviosta).

Lainanotto ja lainananto vuosina 2013 ja 2014

(miljoonaa euroa)

Väline 2013 2014

A. Unionin talousarviosta taattu unionin ja Euratomin lainanotto ja lainananto

1. Unionin makrotaloudellinen rahoitusapu kolmansille maille

Lainananto ja lainanotto (päätetty tai suunniteltu):

Bosnia ja Hertsegovina 100 0

Jordania 0 180

Kirgisia 0 15

Tunisia 170

Ukraina 0 610

Välisumma, makrotaloudellinen apu 100 975

2. Euratom-lainat 0 100

3. Maksutase 0 1 000

4. Euroopan rahoituksenvakautusmekanismi (ERVM)

Irlanti Ei enää

Portugali lainanantoa

Välisumma ERVM

Välisumma A 100 2 075

B. Unionin talousarviosta katettavan takuun alaiset lainat Euroopan investointipankilta

1. Liittymistä valmistelevat maat 800 840

2. Välimeren alue 869 990

3. Itä-Eurooppa, Etelä-Kaukasia ja Venäjä 730 1 000

4. Aasia ja Latinalainen Amerikka 425 550

5. Etelä-Afrikan tasavalta 60 160

6. Ilmastonmuutos 10 370

Välisumma B 2 894 3 910

Yhteensä 2 994 5 985
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D.  PÄÄOMIA KOSKEVAT TOIMET JA VELAN HOITO

TAULUKKO 1 – LAINANANTO

Pääomia koskevat toimet ja lainaksi annettujen varojen hoito

(miljoonaa euroa)

Väline ja allekirjoitusvuosi
Vasta-arvo 
allekirjoi

tuspäivänä

31.12.2012 
mennessä 
maksettu 
alkuperäi
nen määrä

31.12.2012 
jäljellä 
oleva 
määrä

Takaisinmaksut Jäljellä oleva määrä 
31.12. Korot

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2015

1. Euratom

1977 95,3 23,2

1978 70,8 45,3

1979 151,6 43,6

1980 183,5 74,3

1981 360,4 245,3

1982 354,6 249,5

1983 366,9 369,8

1984 183,7 207,1

1985 208,3 179,3

1986 575,0 445,8

1987 209,6 329,8

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001 40,0 40,0 36,0 4,0 4,0 32,0 28,0 2,0 1,8 1,6

2002 40,0 40,0 24,3 4,0 4,0 20,3 16,3 0,1 0,1 0,1

2003 25,0 25,0 13,7 2,5 2,5 11,2 8,7 0,1 0,1 0,1

2004 65,0 65,0 46,7 6,5 6,5 40,2 33,7 0,3 0,2 0,1

2005 215,0 215,0 215,0 11,6 13,1 203,4 190,3 1,0 0,8 0,7

2006 51,0 51,0 51,0 1,3 2,5 49,7 47,2 0,3 0,2 0,2

2007 39,0 39,0 21,5 3,9 3,9 17,6 13,7 0,1 0,1 0,1

2008 15,8 15,8 9,8 1,8 1,8 8,0 6,2 0,1 0,1 0,1

2009 6,9 6,9 5,0 1,0 1,0 4,0 3,0 0,1 0,1 0,1

2010

2011

2012

Yhteensä 3 257,4 2 710,7 423,0 36,6 39,3 386,4 347,1 4,2 3,3 2,9
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(miljoonaa euroa)

Väline ja allekirjoitusvuosi
Vasta-arvo
allekirjoi-

tuspäivänä

31.12.2012
mennessä
maksettu
alkuperäi-
nen määrä

31.12.2012
jäljellä
oleva
määrä

Takaisinmaksut Jäljellä oleva määrä
31.12. Korot

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2015
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2. Maksutase

2008 2 000,0 2 000,0 0

2009 7 200,0 7 200,0 7 200,0 3 000,0 7 200,0 4 200,0 285,6 285,6 189,4

2010 2 850,0 2 850,0 2 850,0 2 850,0 2 850,0 33,1 33,1 33,1

2011 1 350,0 1 350,0 1 350,0 1 350,0 1 350,0 43,7 43,7 43,7

2012

Yhteensä 13 400,0 13 400,0 11 400,0 0 3 000,0 11 400,0 8 400,0 362,4 362,4 362,4

3. Makrotaloudellinen 
rahoitusapu kolmansille 
maille ja elintarvikeapu 
entiselle Neuvostoliitolle

1990 350,0 350,0

1991 945,0 945,0

1992 1 671,0 1 671,0

1993 659,0 659,0

1994 400,0 400,0

1995 410,0 410,0

1996 155,0 155,0

1997 445,0 445,0 0 0 0 0 0 0

1998 153,0 153,0 3,0 3,0 0 0 0 0,1 0 0

1999 108,0 108,0 4,0 2,0 2,0 2,0 0 0,1 0,1 0

2000 160,0 160,0

2001 80,0 80,0 32,0 16,0 8,0 16,0 8,0 0,1 0,1 0,1

2002 12,0 12,0 12,0 2,4 2,4 9,6 7,2 0,1 0,1 0,1

2003 78,0 78,0 40,5 12,5 5,6 28,0 22,4 0,1 0,1 0,1

2004 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 0,1 0,1 0,1

2005

2006 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 0,8 0,8 0

2007

2008

2009 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 0 0,8 0,8 0,8

2010

2011 406,0 406,0 361,0 45,0 53,0 316,0 263 7,0 6,7 6,3

2012 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 1,2 1,2 1,2

Yhteensä 6 125,0 6 125,0 545,5 80,9 96,0 464,6 368,6 9,5 9,0 7,8

4. Euroopan 
rahoituksenvakautus-
mekanismi

2011 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000 816,0 816,0 816,0

2012 15 800 15 800 15 800 15 800 15 800 497,7 489,9 489,9

Yhteensä 43 800 43 800 43 800 43 800 43 800 1 313,7 1 305,9 1 305,9
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TAULUKKO 2 – LAINANOTTO

Pääomia koskevat toimet ja lainaksi otettujen varojen hoito

(miljoonaa euroa)

Väline ja allekirjoitusvuosi
Vasta-arvo 
allekirjoi

tuspäivänä

31.12.2012 
mennessä 
maksettu 
alkuperäi
nen määrä

31.12.2012 
jäljellä 
oleva 
määrä

Takaisinmaksut Jäljellä oleva määrä 
31.12. Korot

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2015

1. Euratom

1977 98,3 119,4

1978 72,7 95,9

1979 152,9 170,2

1980 183,5 200,7

1981 362,3 430,9

1982 355,4 438,5

1983 369,1 400,1

1984 205,0 248,7

1985 337,8 389,5

1986 594,4 500,9

1987 674,6 900,9

1988 80,0 70,2

1989

1990

1991

1992

1993

1994 48,5 47,4

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001 40,0 40,0 36,0 4,0 4,0 32,0 28,0 2,0 1,8 1,6

2002 40,0 40,0 24,3 4,0 4,0 20,3 16,3 0,1 0,1 0,1

2003 25,0 25,0 13,7 2,5 2,5 11,2 8,7 0,1 0,1 0,1

2004 65,0 65,0 46,7 6,5 6,5 40,2 33,7 0,3 0,2 0,1

2005 215,0 215,0 215,0 11,6 13,1 203,4 190,3 1,0 0,8 0,7

2006 51,0 51,0 51,0 1,3 2,5 49,7 47,2 0,3 0,2 0,2

2007 39,0 39,0 21,5 3,9 3,9 17,6 13,7 0,1 0,1 0,1

2008 15,8 15,8 9,8 1,8 1,8 8,0 6,2 0,1 0,1 0,1

2009 6,9 6,9 5,0 1,0 1,0 4,0 3,0 0,1 0,1 0,1

2010

2011

2012

Yhteensä 4 040,2 4 511,0 423,0 36,6 39,3 386,4 347,1 4,2 3,3 2,9
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(miljoonaa euroa)

Väline ja allekirjoitusvuosi
Vasta-arvo
allekirjoi-

tuspäivänä

31.12.2012
mennessä
maksettu
alkuperäi-
nen määrä

31.12.2012
jäljellä
oleva
määrä

Takaisinmaksut Jäljellä oleva määrä
31.12. Korot

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2015
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2. Maksutase

2008 2 000,0 2 000,0 0

2009 7 200,0 7 200,0 7 200,0 3 000,0 7 200,0 4 200,0 285,6 285,6 189,4

2010 2 850,0 2 850,0 2 850,0 2 850,0 2 850,0 33,1 33,1 33,1

2011 1 350,0 1 350,0 1 350,0 1 350,0 1 350,0 43,7 43,7 43,7

2012

Yhteensä 13 400,0 13 400,0 11 400,— 0 3 000,0 11 400,0 8 400,0 362,4 362,4 362,4

3. Makrotaloudellinen 
rahoitusapu kolmansille 
maille ja elintarvikeapu 
entiselle Neuvostoliitolle

1990 350,0 350,0

1991 945,0 945,0

1992 1 671,0 1 671,0

1993 659,0 659,0

1994 400,0 400,0

1995 410,0 410,0

1996 155,0 155,0

1997 445,0 195,0 0

1998 153,0 403,0 3,0 3,0 0 0 0,1 0 0

1999 108,0 108,0 4,0 2,0 2,0 2 0 0,1 0,1 0

2000 160,0 160,0

2001 305,0 305,0 212,0 61 53 151,0 98,0 0,8 0,5 0,3

2002 12,0 12,0 12,0 2,4 2,4 9,6 7,2 0,1 0,1 0,1

2003 118,0 118,0 80,5 12,5 13,6 68,0 54,4 1,6 1,5 1,2

2004 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 0,1 0,1 0,1

2005 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 0,6 0,6 0,6

2006 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 0,1 0,1 0,1

2007

2008

2009 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 0 0,8 0,8

2010

2011 126,0 126,0 126,0 126,0 4,3 4,3 4,3

2012 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 1,2 1,2 1,2

Yhteensä 6 125,0 6 125,0 545,5 80,9 96,0 464,6 368,6 9,5 9,0 7,8

4. Euroopan 
rahoituksenvakautus-
mekanismi

2011 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000 816,0 816,0 816,0

2012 15 800 15 800 15 800 15 800 15 800 497,7 489,9 489,9

Yhteensä 43 800 43 800 43 800 43 800 43 800 1 313,7 1 305,9 1 305,9
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Taulukkoja koskevat tekniset huomautukset

Muuntokurssi: määrät sarakkeessa 2 ”Vasta-arvo allekirjoituspäivänä” muunnetaan allekirjoituspäivänä sovellettavien kurssien mukaisesti. Uudel
leenrahoituksen osalta taulukossa 1 esitetään samanaikaisesti sekä alkuperäinen toimenpide (esimerkiksi vuonna 1979) että korvaava toimenpide 
(esimerkiksi vuonna 1986), ja korvaava toimenpide muunnetaan alkuperäisen toimenpiteen kurssiin. Tästä aiheutuva päällekkäisyys vaikuttaa vuo
sikohtaisiin määriin, mutta sen vaikutus poistetaan loppusummasta.

Muut määrät muunnetaan 31 päivänä joulukuuta 2012 voimassa olleiden kurssien mukaisesti.

Sarake 3 ”31.12.2012 mennessä maksettu alkuperäinen määrä”. Esimerkki: vuoden 1986 kohdalla esitetään kaikkien niiden määrien yhteissumma, 
jotka maksettiin 31  päivään  joulukuuta 2012 mennessä vuonna 1986 allekirjoitettujen lainojen osalta (taulukko 1) uudelleenrahoitus mukaan 
luettuna (mikä aiheuttaa tiettyä päällekkäisyyttä).

Sarake 4 ”31.12.2012 jäljellä oleva määrä”: nettosumma, ilman uudelleenrahoituksesta aiheutunutta päällekkäisyyttä, saatu vähentämällä sarak
keessa 3 olevasta summasta 31 päivään joulukuuta 2012 mennessä suoritettujen takaisinmaksujen kumulatiivinen kokonaismäärä, joka sisältää 
myös uudelleenrahoitukseen liittyvät takaisinmaksut (taulukoissa ei ole esitetty yhteissummaa).

Sarake 7 = sarake 4 – sarake 5.

Makrotaloudellinen rahoitusapu 2011: Montenegron allekirjoitettua 9 päivänä helmikuuta 2010 lainasopimuksen erillisen vastuun määrittämi
sestä Montenegrolle 2 päivänä lokakuuta 2008 tehdyn neuvoston päätöksen 2008/784/EY mukaisesti alun perin Serbialle ja Montenegrolle myön
netyt lainat on käynnistetty uudelleen vuodesta 2011 alkaen maiden jakautumisen ottamiseksi huomioon, mikä selittää erot myönnettyjen ja 
otettujen lainojen välillä. Lainat antaneiden pankkien kanssa tehdyt sopimukset eivät muuttuneet.
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Johdanto

Tämä liite on laadittu varainhoitoasetuksen 49 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisesti.

Liitteessä on tietoa sekä (ennen vuotta 2014) olemassa olevista rahoitusvälineistä, jotka vaikuttavat talousarvion maksusitoumusmäärärahoihin ja/tai 
maksumäärärahoihin vuonna 2013, ja perussäädöksiin tai perussäädösehdotuksiin sisältyvistä uusista rahoitusvälineistä (2014–2020), joiden vai
kutus talousarvioon alkaa vuosien 2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen nojalla vuonna 2014.

Tarkempia tietoja välineistä on rahoitusvälineitä koskevassa valmisteluasiakirjassa, joka on liitetty talousarvioesitykseen varainhoitoasetuksen 
38 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

Luettelo rahoitusvälineistä

Oman pääoman ehtoiset rahoitusvälineet

— Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmaan sisältyvä kasvavien ja innovatiivisten pk-yritysten rahoitustuki 

— Yritysten kilpailukykyä ja pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskevaan ohjelmaan (COSME) sisältyvä pääomajärjestely kasvua varten 
(EFG-järjestely) 

— Tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti 2020 -puiteohjelman pääomarahoitusväline (alkuvaiheen pääoma) 

— Verkkojen Eurooppa -väline, oman pääoman ehtoinen väline

Takausvälineet

— Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmaan sisältyvä pk-yritysten takausjärjestelmä (SMEG07) 

— Eurooppalaisen Progress-mikrorahoitusjärjestelyn mukainen takausjärjestelmä (PMF-G) 

— Yritysten kilpailukykyä ja pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskevaan ohjelmaan (COSME) sisältyvä lainatakausjärjestely (LGF) 

— Työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskevaan Euroopan unionin ohjelmaan (EaSI) sisältyvä eurooppalainen Progress-mikrorahoitusjärjestely 
(EPMF:n seuraaja) 

— Kulttuurialan ja luovien toimialojen takausjärjestely (Luova Eurooppa -ohjelma) 

— Opintolainojen takausjärjestelmä (Erasmus+ -ohjelma)

Riskinjakovälineet

— Seitsemänteen tutkimuksen puiteohjelmaan (2007–2013) sisältyvä riskinjakorahoitusväline 

— Lainavakuusväline (LGTT) 

— Hankejoukkolainoja koskeva aloite 

— Horisontti 2020 -ohjelmaan sisältyvä unionin tutkimuksen ja innovoinnin laina- ja takauspalvelu 

— Verkkojen Eurooppa -välineen riskinjakoväline (lainojen riskinjako ja hankejoukkolainat)

Erityiset sijoitusvälineet

— Eurooppalainen Progress-mikrorahoitusjärjestely, FCP-FIS (PMF FCP-FIS) 

— Vuoden 2020 Euroopan energia-, ilmastonmuutos- ja infrastruktuurirahasto (Marguerite) 

— Euroopan energiatehokkuusrahasto (EEEF)
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Ulkoiset välineet (ei yksinomaan Euroopan kehitysrahastosta rahoitetut)

Alueelliset välineet

— Naapuruuspolitiikan investointiväline 

— Keski-Aasian investointikehys (IFCA) ja Aasian investointiväline (AIF) 

— Latinalaisen Amerikan investointiväline (LAIF)

Muut välineet

— Euro–Välimeri-investointi- ja kumppanuusvälineen (FEMIP) tukeminen 

— Energiatehokkuutta ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä edistävä maailmanlaajuinen rahasto (GEEREF)

Laajentumismaiden rahoitusvälineet

Turkki

— Anatolian riskipääomahanke 

— Suur-Anatolian takausväline

Länsi-Balkan

— Länsi-Balkanin yrityskehitys- ja innovointivälineeseen sisältyvä takausväline 

— Länsi-Balkanin yrityskehitys- ja innovointivälineeseen sisältyvä yritysten laajentumisrahasto (ENEF) 

— Länsi-Balkanin yrityskehitys- ja innovointivälineeseen sisältyvä yritysten innovointirahasto (ENIF) 

— Länsi-Balkanin investointikehys (WBIF) – (nykyisten ja tulevien rahoitusvälineiden kehys)

Yksityisen sektorin tuki (kriisitoimenpidepaketti)

— Turkkia koskeva yksityisen sektorin tukiväline 

— Länsi-Balkania koskeva yksityisen sektorin tukiväline

Muut (sekalaiset)

— Euroopan Kaakkois-Eurooppa-rahasto (EFSE) 

— Vihreän kasvun rahasto (Green for Growth Fund, GGF) 

— Turkin pk-yritysten elpymistukilaina
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Rahoitusvälineitä koskevaa rahoitustietoa

Oman pääoman ehtoiset rahoitusvälineet

Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmaan (CIP) sisältyvä kasvavien ja innovatiivisten 
pk-yritysten rahoitustuki (GIF) – Ennen vuotta 2014

i) Viittaus perussäädökseen

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1639/2006/EY, tehty 24 päivänä lokakuuta 2006, kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelman (2007–2013) perustamisesta (EUVL L 310, 9.11.2006, s. 15).

ii) Kulloisiakin toimenpiteitä vastaavat budjettikohdat

Momentti 01 04 04 – Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelma – Yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelma (vuoden 2013 budjettinimike)

Momentti 01 04 51 – Pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille) tarkoitettujen ennen vuotta 2014 aloitettujen ohjelmien loppuun 
saattaminen (vuoden 2014 budjettinimike)

iii) Yleinen kuvaus rahoitusvälineistä, mukaan lukien niiden kesto ja vaikutukset talousarvioon

Rahoitusvälineet ovat osa yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelmaa, joka on yksi kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman (CIP) kolmesta 
erityisohjelmasta (1).

CIP-ohjelmaan sisältyvien rahoitusvälineiden yleistavoitteena on parantaa pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) käynnistämiseen 
ja kasvuun tarvittavan rahoituksen saantia, jotta voidaan tukea niiden investointeja innovointiin, ekoinnovointi mukaan lukien. Tavoittee
seen pyritään lisäämällä riskipääomarahastojen ja muiden sijoitusvälineiden sijoitusvolyymejä.

Kasvavien ja innovatiivisten pk-yritysten rahoitustukea (GIF) toteuttaa Euroopan investointirahasto (EIR) komission puolesta. Sillä pyritään 
lisäämään pääomarahoituksen tarjontaa alkuvaiheessa oleville innovatiivisille pk-yrityksille (GIF 1) ja kasvuvaiheessa oleville pk-yrityksille 
(GIF 2). Rahoituksen välittäjien investointiehdotukset valitaan täytäntöönpanoa koskevan ilmoituksen perusteella (EUVL C 302, 14.12.2007, 
s. 8).

GIF-tuen sitoumusjakso päättyy 31.12.2013, mutta välineet ovat voimassa, kunnes ne päätetään vuoden 2026 jälkeen.

CIP-rahoitusvälineitä koskevien talousarviositoumusten kokonaismäärä koko kaudella 2007–2013 on arviolta 1,13 miljardia euroa, ja alku
peräinen ohjeellinen jako oli 620 miljoonaa euroa GIF-tukeen (ekoinnovointi mukaan lukien) ja 510 miljoonaa euroa pk-yritysten takaus
järjestelmään.

iv) Suunnitellut toimenpiteet, mukaan lukien nykyisistä rahoitusvälineistä aiheutuvaan vipuvaikutukseen perustuvat tavoitevolyymit

GIF-tukea koskevat vuoden 2013 talousarviositoumukset ovat 103 miljoonaa euroa.

GIF-tukeen liittyvän vipuvaikutuksen odotetaan olevan 5, mikä tarkoittaa, että vuoden 2013 talousarviositoumusten odotetaan saavan talou
dessa aikaan 515 miljoonan euron vaikutuksen pääomasijoituksina nopeasti kasvaviin ja innovatiivisiin pk-yrityksiin.

(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1639/2006/EY, tehty 24 päivänä lokakuuta 2006, kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman (2007–2013) perustamisesta 
(EUVL L 310, 9.11.2006, s. 15).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:310:0015:0015:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:302:0008:0008:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:302:0008:0008:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:310:0015:0015:FI:PDF
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Yritysten kilpailukykyä ja pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskevaan ohjelmaan (COSME) sisältyvä pääomajärjestely 
kasvua varten (EFG-järjestely) – 2014–2020

i) Viittaus perussäädökseen

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1287/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, yritysten kilpailukykyä sekä pieniä 
ja keskisuuria yrityksiä koskevan ohjelman (COSME) (2014–2020) perustamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 33).

ii) Kulloisiakin toimenpiteitä vastaavat budjettikohdat

Momentti 02 02 02 – Pk-yritysten rahoituksen saannin parantaminen pääoma- ja velkajärjestelyin (vuoden 2014 budjettinimike)

iii) Yleinen kuvaus rahoitusvälineistä, mukaan lukien niiden kesto ja vaikutukset talousarvioon

Pääomajärjestelyssä kasvua varten (EFG) keskitytään rahastoihin, jotka tarjoavat riskipääomaa ja mezzanine- eli välirahoitusta, kuten tois
sijaisia lainoja ja osakkuuslainoja, laajeneviin ja kasvuvaiheen yrityksiin, etenkin valtioiden rajat ylittävästi toimiviin, mutta siitä on myös 
mahdollisuus tehdä investointeja alkuvaiheen yrityksiin yhdessä Horisontti 2020 -puiteohjelman mukaisen tutkimukseen ja innovointiin 
(R&I) tarkoitetun pääomajärjestelyn kanssa.

Jälkimmäisessä tapauksessa investoinnit EFG:stä saavat olla enintään 20 prosenttia unionin kokonaisinvestoinneista, lukuun ottamatta moni
vaiherahastoja (”multi-stage funds”) ja rahastojen rahastoja (”funds-of-funds”), joissa rahoitusta EFG:stä ja tutkimukseen ja innovointiin tar
koitetusta pääomajärjestelystä annetaan suhteutetusti rahaston investointipolitiikan perusteella.

EFG:ään voi sisältyä alku-, enkeli- ja oman pääoman luonteisen rahoituksen tarjoamista ja hyödyntämistä, mutta ei yritysten omaisuuden 
pilkkomista. Komissio voi päättää muuttaa 20 prosentin raja-arvoa muuttuneiden markkinaolosuhteiden perusteella.

Tuki annetaan yhden seuraavan investoinnin muodossa:

a) suoraan Euroopan investointirahastosta (EIR) tai muusta oikeussubjektista, jotka vastaavat täytäntöönpanosta komission puolesta, tai

b) rahasto-osuusrahastosta (”funds-of-funds”) tai investointivälineestä, jotka investoivat valtioiden rajojen yli ja jotka on perustanut EIR 
tai muu oikeussubjekti, joka vastaa täytäntöönpanosta komission puolesta, yhdessä yksityisten investoijien ja/tai kansallisten julkisten 
rahoituslaitosten kanssa.

Yleisenä tavoitteena on parantaa riskipääoman saatavuutta, sillä Euroopassa on sen osalta merkittäviä markkinapuutteita, ja tukea yleiseu
rooppalaisten riskipääomamarkkinoiden kehittymistä. Jälkimmäiseen tavoitteeseen päästään keskittymällä pääasiassa sellaisiin riskipääoma
rahastoihin, jotka tekevät sijoituksia valtioiden rajojen yli.

Edellä a kohdassa mainittujen suorien sijoitusten toteuttaminen siirretään tehtäväksi Luxemburgissa sijaitsevalle EIR:lle edellyttäen, että 
komission kanssa saadaan allekirjoitettua valtuutussopimus.

Sen yhteisön kanssa, jolle toteuttamistehtävä siirretään, allekirjoitetaan valtuutussopimus, jolla varmistetaan, että pääomajärjestely kasvua 
varten (EFG) on monenlaisten rahoituksen välittäjien käytettävissä edellyttäen, että rahoituksen välittäjiä johdetaan ammattimaisesti ja riip
pumattomasti ja että ne voivat osoittaa kykynsä tukea menestyksekkäästi pk-yritysten kasvua.

Tekniseltä kannalta yhteisöä, jolle toteuttamistehtävä siirretään, ohjeistetaan sijoittamaan samoin ehdoin kuin yksityiset ja julkiset sijoitta
jat. Lopullisia edunsaajia ovat kaikenkokoiset pk-yritykset painottamatta mitään alaa.

Oman pääoman ehtoisen välineen voimassaolo jatkuu enintään vuoteen 2035 (viimeisten operaatioiden päättämiseen asti). Koko ohjelma
kauden määrärahat ovat arviolta yhteensä 663 miljoona euroa.

iv) Suunnitellut toimenpiteet, mukaan lukien nykyisistä rahoitusvälineistä aiheutuvaan vipuvaikutukseen perustuvat tavoitevolyymit

Määräraha-arvio vuodeksi 2014: 62 miljoonaa euroa.

COSME-ohjelmassa esitetty vipuvaikutus on 4–6 koko ohjelman aikana.

Tavoiteltu vipuvaikutus tarkoittaisi vuoden 2014 talousarvion osalta riskipääomasijoituksia, joiden suuruus on 250–370 miljoonaa euroa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0033:0033:FI:PDF
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Tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti 2020 -puiteohjelman pääomarahoitusväline 
(varhaisvaiheen pääoma) – 2014–2020

i) Viittaus perussäädökseen

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1291/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin pui
teohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–2020) (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 104).

Neuvoston päätös 2013/743/EU, annettu 3 päivänä joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 2020” 
(2014–2020) täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 965).

ii) Budjettikohdat

Alamomentti 02 04 02 02 – Tutkimus- ja innovaatioinvestointeihin suunnattavan riskirahoituksen saatavuuden helpottaminen (vuoden 
2014 budjettinimike)

iii) Yleinen kuvaus rahoitusvälineestä, mukaan lukien kesto ja vaikutukset talousarvioon

Tutkimusta ja innovaatiota (R&I) varten tarkoitetulla unionin tason pääomajärjestelyllä edistetään oman pääoman ehtoisen rahoituksen saa
mista varhais- ja kasvuvaiheen investointeihin ja vauhditetaan Euroopan pääomamarkkinoiden kehittymistä.

Tavoitteena on edesauttaa Euroopan pääomamarkkinoiden puutteiden korjaamista ja tarjota oman pääoman ehtoista ja oman pääoman 
luonteista rahoitusta innovatiivisten yritysten kehittämiseksi ja niiden rahoitustarpeiden kattamiseksi siemenvaiheesta kasvu- ja laajentu
misvaiheeseen saakka.

Pääomarahoitusvälineessä keskitytään varhaisvaiheen pääomasijoitusrahastoihin, joista myönnetään oman pääoman ehtoista pääomaa ja 
oman pääoman luonteista pääomaa (myös välipääomarahoitusta) yksittäisille portfolioyrityksille. Väline mahdollistaa myös laajentumis- ja 
kasvuvaiheinvestointien tekemisen suuryritysten ja pk-yritysten kilpailukykyohjelman kasvuinvestointeja koskevan pääomarahoitusväli
neen (COSME) yhteydessä. Näin voidaan varmistaa tuen jatkuvuus yritysten käynnistysvaiheen ja kehityksen aikana.

Jälkimmäisessä tapauksessa investoinnit EFG:stä saavat olla enintään 20 prosenttia unionin kokonaisinvestoinneista, lukuun ottamatta moni
vaiherahastoja (”multi-stage funds”), joissa rahoitusta pääomarahoitusvälineestä ja R&I-pääomajärjestelystä annetaan suhteutetusti rahaston 
investointipolitiikan perusteella. Pääomajärjestelyssä on EFG:n tavoin vältettävä buy-out- tai jälkirahoitusta, joka on tarkoitettu hankitun 
yrityksen purkamiseen.

Yleisenä tavoitteena on parantaa riskipääoman saatavuutta, sillä Euroopassa on sen osalta merkittäviä markkinapuutteita, ja tukea yleiseu
rooppalaisten riskipääomamarkkinoiden kehittymistä.

Unionin tasolla saatavan lisäarvon suhteen tutkimuksen ja innovoinnin pääomarahoitusväline täydentää kansallisia järjestelmiä, jotka eivät 
voi tukea rajat ylittäviä investointeja tutkimukseen ja innovointiin. Varhaisvaiheen järjestelyillä on myös demonstrointivaikutus, joka voi 
hyödyttää julkisia ja yksityisiä sijoittajia kaikkialla Euroopassa. Kasvuvaiheessa vain Euroopan tasolla voidaan saavuttaa tarvittava mitta
kaava ja yksityisten sijoittajien vahva osallistuminen, joka on välttämätöntä omavaraisten pääomasijoitusmarkkinoiden toiminnalle.

Suorien investointien toteuttaminen siirretään välineessä tehtäväksi Luxemburgissa sijaitsevalle Euroopan investointirahastolle (EIR).

Sen yhteisön kanssa, jolle toteuttamistehtävä siirretään, allekirjoitetaan valtuutussopimus, jolla varmistetaan, että pääomarahoitusväline on 
monenlaisten rahoituksen välittäjien käytettävissä edellyttäen, että rahoituksen välittäjiä johdetaan ammattimaisesti ja riippumattomasti ja 
että ne voivat osoittaa kykynsä tukea menestyksekkäästi pk-yritysten kasvua.

Tekniseltä kannalta yhteisöä, jolle toteuttamistehtävä siirretään, ohjeistetaan sijoittamaan samoin ehdoin kuin yksityiset ja julkiset sijoitta
jat. Lopullisia edunsaajia ovat varhaisvaiheen yritykset (eli pk-yritykset tai pienet mid cap -yritykset) painottamatta mitään alaa.

Oman pääoman ehtoisen välineen voimassaolo jatkuu enintään vuoteen 2035 (viimeisten operaatioiden päättämiseen asti).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0104:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0965:0965:FI:PDF
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iv) Suunnitellut toimenpiteet ja nykyisistä rahoitusvälineistä aiheutuvaan vipuvaikutukseen perustuvat tavoitevolyymit

Vuodeksi 2014 suunniteltu talousarviomääräraha: 40 miljoonaa euroa

Horisontti 2020 -ohjelman pääomarahoitusvälineen vipuvaikutuksen on suunniteltu olevan noin 4–6 riippuen investointityypistä ja siitä, 
missä muodossa yhteistyötä pääomasijoitusrahastojen ja/tai tietämyksen siirtoon sijoittavien kanssa tehdään.
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Verkkojen Eurooppa -väline, oman pääoman ehtoinen väline – 2014–2020

i) Viittaus perussäädökseen

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1316/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, Verkkojen Eurooppa -välineen 
perustamisesta (EUVL L 348, 20.12.2013, s. 129).

ii) Kulloisiakin toimenpiteitä vastaavat budjettikohdat

Väline katetaan seuraavista budjettikohdista (vuoden 2014 budjettinimike):

— Alamomentti 06 02 01 05 – Suotuisamman ympäristön luominen liikenneinfrastruktuurihankkeisiin kohdistuville yksityisille inves
toinneille 

— Momentti 09 03 02 – Suotuisamman ympäristön luominen televiestintäinfrastruktuurihankkeisiin kohdistuville yksityisille investoin
neille 

— Alamomentti 32 02 01 04 – Suotuisamman ympäristön luominen energiahankkeisiin kohdistuville yksityisille investoinneille.

iii) Yleinen kuvaus rahoitusvälineistä, mukaan lukien niiden kesto ja vaikutukset talousarvioon

Verkkojen Eurooppa -rahoitusvälineet

Verkkojen Eurooppa -rahoitusvälineiden tavoitteena on tehdä hanke- ja yritysrahoituksen saanti infrastruktuurihankkeisiin helpommaksi 
käyttämällä unionin rahoitusta vipuvaikutuksen aikaansaamiseen. Välineiden avulla rahoitetaan yhteistä etua koskevia hankkeita, joilla on 
selkeää unionin tason lisäarvoa, ja lisätään yksityisen sektorin osallistumista tällaisten hankkeiden pitkäaikaiseen rahoittamiseen liikenteen, 
energian ja televiestinnän aloilla, laajakaistaverkot mukaan lukien.

Rahoitusvälineistä on hyötyä hankkeille, joilla on keskipitkän ja pitkän aikavälin rahoitustarpeita, ja niillä tehostetaan markkinavaikutuksia, 
hallintoa ja resurssien käyttöä.

Lisäksi näiden rahoitusvälineiden on määrä tarjota infrastruktuurialan sidosryhmien, kuten rahoittajien, viranomaisten, infrastruktuurin hal
linnon, rakennusyhtiöiden ja toimijoiden, käyttöön yhtenäinen markkinalähtöinen unionin rahoitustuen välineistö.

Verkkojen Eurooppa -väline, oman pääoman ehtoinen väline: Oman pääoman ehtoisen Verkkojen Eurooppa -välineen tavoitteena on edes
auttaa Euroopan pääomamarkkinoiden puutteiden korjaamista tarjoamalla oman pääoman ehtoisia ja oman pääoman luonteisia sijoituksia 
eurooppalaisiin hankkeisiin.

Unionin enimmäisosuuksia rajoitetaan seuraavasti:

— 33 prosenttia pääomarahaston tavoitekoosta tai 

— unionin yhteissijoitus yksittäiseen hankkeeseen saa olla enintään 30 prosenttia yrityksen koko yhteenlasketusta omasta pääomasta.

Välineen täytäntöönpano on suunniteltu hoidettavan varainhoitoasetuksen mukaisesti valittavien toimeksisaajien välityksellä.

Unionin osuus on käytettävä

— pääomasijoituksiin ja 

— kattamaan oman pääoman ehtoisen Verkkojen Eurooppa -välineen perustamiseen, hoitamiseen ja arviointiin liittyvät maksut ja kus
tannukset, jotka määräytyvät varainhoitoasetuksen ja markkinakäytännön mukaisesti, 

— välineeseen suoraan liittyviin tukitoimiin.

Oman pääoman ehtoisen Verkkojen Eurooppa -välineen voimassaoloaika: Komission on sidottava oman pääoman ehtoiseen Verkkojen Eurooppa 
-välineeseen osoitettavan unionin rahoitusosuuden viimeinen erä viimeistään 31. joulukuuta 2020. Yhteisöjen, joille toteuttamistehtäviä siir
retään, tai erityisten sijoitusvälineiden on tosiasiallisesti hyväksyttävä oman pääoman ehtoiset sijoitukset viimeistään 31. joulukuuta 2022. 
Todennäköisesti välineen toiminta päätetään tosiasiallisesti vuoden 2032 jälkeen.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:348:0129:0129:FI:PDF
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iv) Suunnitellut toimenpiteet, mukaan lukien nykyisistä rahoitusvälineistä aiheutuvaan vipuvaikutukseen perustuvat tavoitevolyymit

Verkkojen Eurooppa -välineiden kohteena ovat selkeää unionin tason lisäarvoa tuovat yhteistä etua koskevat liikenne-, energia- ja televies
tintähankkeet, laajakaistaverkot mukaan lukien.

Tähän välineeseen käytettävissä oleva unionin varojen kokonaismäärä määritellään käynnissä olevan ennakkoarvioinnin valmistuttua.

Oman pääoman ehtoisen Verkkojen Eurooppa -välineen odotettu vipuvaikutus määritellään jakamalla kokonaisrahoitus (eli unionin rahoi
tus ja muilta sijoittajilta saadut rahoitusosuudet) unionin rahoitusosuudella. Sen arvioidaan olevan keskimäärin 5–10 riippuen markkina
tilanteesta.
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Takausvälineet

Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmaan sisältyvä pk-yritysten 
takausjärjestelmä (SMEG07) – Ennen vuotta 2014

i) Viittaus perussäädökseen

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1639/2006/EY, tehty 24 päivänä lokakuuta 2006, kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelman (2007–2013) perustamisesta (EUVL L 310, 9.11.2006, s. 15).

ii) Kulloisiakin toimenpiteitä vastaavat budjettikohdat

Momentti 01 04 04 – Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelma – Yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelma (vuoden 2013 budjettinimike)

Momentti 01 04 51 – Pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille) tarkoitettujen ennen vuotta 2014 aloitettujen ohjelmien loppuun 
saattaminen (vuoden 2014 budjettinimike)

iii) Yleinen kuvaus rahoitusvälineistä, mukaan lukien niiden kesto ja vaikutukset talousarvioon

Rahoitusvälineet ovat osa yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelmaa, joka on yksi kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman (CIP) kolmesta 
erityisohjelmasta (1).

CIP-ohjelmaan sisältyvien rahoitusvälineiden yleistavoitteena on parantaa pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) käynnistämiseen 
ja kasvuun tarvittavan rahoituksen saantia, jotta voidaan tukea niiden investointeja innovointiin, ekoinnovointi mukaan lukien. Tavoittee
seen pyritään vivuttamalla pk-yrityksille tarkoitettuja velkarahoitusvälineitä, jotta pk-yrityksille tarjolla olevaa velkarahoitusta voidaan lisätä.

Pk-yritysten takausjärjestelmää (SMEG) hallinnoi EIR komission puolesta. Se myöntää kelpoisuusehdot täyttävissä maissa toimiville takaus
järjestelmille vastatakauksia tai yhteistakauksia ja rahoituksen välittäjille suoria takauksia.

Pk-yritysten takausjärjestelmän sitoumusjakso päättyy 31.12.2013, mutta väline on voimassa, kunnes se päätetään vuoden 2026 jälkeen.

CIP-rahoitusvälineitä koskevien talousarviositoumusten kokonaismäärä koko kaudella 2007–2013 on arviolta 1,13 miljardia euroa, ja alku
peräinen ohjeellinen jako oli 620 miljoonaa euroa GIF-tukeen ja 510 miljoonaa euroa pk-yritysten takausjärjestelmään.

iv) Suunnitellut toimenpiteet, mukaan lukien nykyisistä rahoitusvälineistä aiheutuvaan vipuvaikutukseen perustuvat tavoitevolyymit

Pk-yritysten takausjärjestelmää koskevat vuoden 2013 talousarviositoumukset ovat 134,95 miljoonaa euroa.

Pk-yritysten takausjärjestelmään liittyvän vipuvaikutuksen odotetaan olevan 29, mikä tarkoittaa, että talousarviositoumuksen odotetaan saa
van taloudessa aikaan 3 914 miljoonan euron vaikutuksen pk-yrityksille myönnettävinä lainoina.

(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1639/2006/EY, tehty 24 päivänä lokakuuta 2006, kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman (2007–2013) perustamisesta 
(EUVL L 310, 9.11.2006, s. 15).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:310:0015:0015:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:310:0015:0015:FI:PDF
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Eurooppalaisen Progress-mikrorahoitusjärjestelyn mukainen takausjärjestelmä (EPMF-G) – Ennen vuotta 2014

i) Viittaus perussäädökseen

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 283/2010/EU, tehty 25 päivänä maaliskuuta 2010, eurooppalaisen työllisyyttä ja sosiaalista 
osallisuutta koskevan Progress-mikrorahoitusjärjestelyn perustamisesta (EUVL L 87, 7.4.2010, s. 1).

ii) Kulloisiakin toimenpiteitä vastaavat budjettikohdat

Momentti 04 04 15 – Eurooppalainen Progress-mikrorahoitusjärjestely (vuoden 2013 budjettinimike)

Momentti 04 03 53 (osittain) – Muiden toimien loppuun saattaminen (vuoden 2014 budjettinimike)

iii) Yleinen kuvaus rahoitusvälineistä, mukaan lukien niiden kesto ja vaikutukset talousarvioon

Eurooppalaisella Progress-mikrorahoitusjärjestelyllä on kaksi tavoitetta. Sillä lisätään mikrorahoituksen saatavuutta siten, että EU:n mikro
rahoituksen tarjoajille luodaan mahdollisuuksia laajentaa luotonantoaan henkilöille, jotka haluavat käynnistää oman mikroyrityksen tai 
kehittää sitä, itsenäinen ammatinharjoittaminen mukaan lukien. Toisaalta sillä parannetaan mikrorahoituksen saatavuutta pienentämällä 
mikrorahoituksen tarjoajien riskiä. Näin mikrorahoituksen tarjoajat voivat lähestyä ryhmiä, joita ne eivät yleensä ottaisi asiakkaikseen esi
merkiksi siksi, että näihin ryhmiin kuuluvilla ei ole riittäviä vakuuksia, tai siksi, että koron pitäisi riskiprofiilin vuoksi olla hyvin korkea.

Rahoitusjärjestelyn kautta asetetaan käyttöön unionin varoja mikrorahoituksen saantimahdollisuuksien lisäämiseksi seuraaville:

a) henkilöt, jotka ovat menettäneet tai ovat vaarassa menettää työpaikkansa tai joilla on vaikeuksia päästä tai palata työmarkkinoille, ja 
henkilöt, joita uhkaa sosiaalinen syrjäytyminen, sekä muut heikommassa asemassa olevat henkilöt, joilla on huonommat mahdolli
suudet saada luottoa tavanomaisilta luottomarkkinoilta ja jotka haluavat käynnistää oman mikroyrityksen tai kehittää sitä, itsenäinen 
ammatinharjoittaminen mukaan lukien,

b) mikroyritykset, erityisesti sosiaalitalouden mikroyritykset, sekä mikroyritykset, jotka työllistävät a alakohdassa tarkoitettuja henkilöitä.

Unionin talousarviosta 1. tammikuuta 2010 ja 31. joulukuuta 2013 välisenä aikana eurooppalaiseen Progress-mikrorahoitusjärjestelyyn 
maksettava osuus on 105 miljoonaa euroa, josta 25 miljoonaa euroa on tarkoitettu takausjärjestelmään (EPMF-G) ja 80 miljoonaa yhtei
seen sijoitusrahstoon ’fonds commun de placement-fonds d’investissement spécialisé’ (EPMF FCP-FIS).

Eurooppalainen Progress-mikrorahoitusjärjestely pannaan täytäntöön käyttäen tarpeen mukaan seuraavia erityyppisiä toimia:

— takaukset (EPMF-G), 

— velkasitoumukset ja oman pääoman ehtoiset välineet (FCP-FIS),

Tukitoimenpiteet, kuten tiedottaminen, seuranta, valvonta, tarkastus ja arviointi, jotka ovat välittömästi tarpeen, jotta päätös 
N:o 283/2010/EU voidaan panna täytäntöön tuloksellisesti ja tehokkaasti ja sen tavoitteet saavuttaa.

Mikroluottojen takausjärjestelmä on kaikilta osin voimassa 31. joulukuuta 2020 asti.

REPRISE REPRISEiv)Suunnitellut toimenpiteet, mukaan lukien nykyisistä rahoitusvälineistä aiheutuvaan vipuvaikutukseen perustuvat tavoitevolyymit

Vuotta 2013 koskevat EPMF-G:n talousarviositoumukset ovat yhteensä 4,1 miljoonaa euroa.

EPMF:n takausjärjestelmän mikroyrityksille suunnatun luotonannon tavoitevolyymin arvioidaan olevan 47 560 000 euroa (vuonna 2013 
talousarviositoumukset 4,1 miljoonaa euroa ja vipuvaikutus 11,6 miljoonaa euroa).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:087:0001:0001:FI:PDF
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Yritysten kilpailukykyä ja pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskevaan 
ohjelmaan (COSME) sisältyvä lainatakausjärjestely (LGF) – 2014–2020

i) Viittaus perussäädökseen

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1287/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, yritysten kilpailukykyä sekä pieniä 
ja keskisuuria yrityksiä koskevan ohjelman (COSME) (2014–2020) perustamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 33).

ii) Kulloisiakin toimenpiteitä vastaavat budjettikohdat

Momentti 02 02 02 – Pk-yritysten rahoituksen saannin parantaminen pääoma- ja velkajärjestelyin (vuoden 2014 budjettinimike)

iii) Yleinen kuvaus rahoitusvälineistä, mukaan lukien niiden kesto ja vaikutukset talousarvioon

Lainatakausjärjestelyä (LGF) hoitaa Euroopan investointirahasto (EIR) tai muu oikeussubjekti, joka vastaa täytäntöönpanosta komission puo
lesta. Järjestelystä tarjotaan

— vastatakauksia ja muita riskinjakojärjestelyjä takausjärjestelmiin 

— suoria takauksia ja muita riskinjakojärjestelyjä muille rahoituksen välittäjille, jotka täyttävät tukikelpoisuuskriteerit.

Lainatakausjärjestelyyn sisältyvät seuraavat kaksi toimea:

— ensimmäinen toimi – lainoihin, mukaan lukien toissijaiset lainat ja osakkuuslainat, tai leasing-järjestelyihin perustuva velkarahoitus – 
pienentää pk-yritysten rahoituksen saantiin liittyviä ongelmia, jotka johtuvat joko odotetuista suuremmista riskeistä tai riittävien 
vakuuksien puuttumisesta 

— toinen toimi – pk-yrityslainaportfolioiden arvopaperistaminen – on järjestelmä, jonka tavoitteena on saada pk-yritysten käyttöön lisää 
velkarahoitusta osajärjestelmän piiriin kuuluvien rahoituslaitosten kanssa tehtyjen asianmukaisten riskinjakojärjestelyjen mukaisesti. 
Kyseisille transaktioille myönnettävän tuen ehtona on se, että alullepanijoina toimivat laitokset käyttävät merkittävän osan käyttöön 
saadun pääoman perusteella syntyvästä likviditeetistä uusina luottoina pk-yrityksille kohtuullisen ajan kuluessa. Tämän uuden velka
rahoituksen määrä lasketaan suhteessa takauksen alaiseen riskien kokonaisuuteen, ja siitä ja ajanjaksosta neuvotellaan tapauskohtai
sesti kunkin alullepanijana toimivan laitoksen kanssa.

LGF kattaa – arvopaperistetussa portfoliossa olevia lainoja lukuun ottamatta – lainat 150 000 euroon asti, ja lainojen vähimmäiseräänty
misaika on 12 kuukautta. LGF on suunniteltava niin, että tuetuista innovatiivisista pk-yrityksistäon mahdollista raportoida sekä lainojen 
lukumäärän että arvon perusteella.

Yleisenä tavoitteena on parantaa pk-yritysten rahoituksen saatavuutta erityisesti sellaisten pk-yritysten osalta, jotka eivät voi saada rahoi
tusta, koska niihin katsotaan kytkeytyvän suurempia riskejä tai koska niillä ei ole riittäviä vakuuksia.

Lainatakausjärjestelyn toteuttaminen siirretään tehtäväksi Luxemburgissa sijaitsevalle Euroopan investointirahastolle (EIR) edellyttäen, että 
komission kanssa saadaan allekirjoitettua valtuutussopimus.

Sen yhteisön kanssa, jolle toteuttamistehtävä siirretään, allekirjoitetaan valtuutussopimus, jolla varmistetaan, että lainatakausjärjestelyä voi
vat käyttää monenlaiset rahoituksen välittäjät (takauslaitokset, kansalliset talouden toimintaa edistävät laitokset, liikepankit, osuuskunnat 
ym.), joilla on kokemusta rahoitustoimista pk-yritysten kanssa tai joilla on valmius toteuttaa rahoitustoimia pk-yritysten kanssa.

Tekniseltä kannalta yhteisö, jolle toteuttamistehtävä siirretään, todennäköisesti myöntää rahoituksen välittäjille takauksia, jotka kattavat osan 
hiljattain perustettujen pk-yritysten transaktioista koostuvien portfolioiden odotettavissa olevista tappioista.

Lopullisia edunsaajia ovat kaikenkokoiset pk-yritykset painottamatta mitään alaa. Niiden rahoitustuotteiden kirjo, joita takauksilla voidaan 
tukea, pidetään laajana, jotta mitään pk-yritysten ryhmää ei syrjittäisi.

Oman pääoman ehtoisen välineen voimassaolo jatkuu enintään vuoteen 2035 (viimeisten operaatioiden päättämiseen asti). Yksittäiset taka
ussopimukset, joita yhteisö, jolle toteuttamistehtävä on siirretty, allekirjoittaa, voivat olla voimassa enintään 10 vuotta.

Koko ohjelmakauden määrärahojen kokonaismäärä on arviolta 718,4 miljoonaa euroa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0033:0033:FI:PDF
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iv) Suunnitellut toimenpiteet, mukaan lukien nykyisistä rahoitusvälineistä aiheutuvaan vipuvaikutukseen perustuvat tavoitevolyymit
Määräraha-arvio vuodeksi 2014: 100 miljoonaa euroa, joista enintään 60 miljoonan määrä yhteisen pk-yrityksiä koskevan aloitteen rahoi
tukseen.

COSME-ohjelmassa esitetty vipuvaikutus on 20–30 koko ohjelman aikana.

Tavoiteltu vipuvaikutus tarkoittaisi vuoden 2014 talousarvion osalta rahoitusta, jonka suuruus on 1,6–2,5 miljardia euroa.
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Työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskevaan ohjelmaan (EaSI) sisältyvä eurooppalainen 
Progress-mikrorahoitusjärjestely – 2014–2020

i) Viittaus perussäädökseen
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1296/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, työllisyyttä ja sosiaalista innovointia 
koskevasta Euroopan unionin ohjelmasta (”EaSI-ohjelma”) (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 238).

ii) Kulloisiakin toimenpiteitä vastaavat budjettikohdat
Alamomentti 04 03 02 03 – Mikrorahoitus ja sosiaalinen yrittäjyys – Yrittäjien, etenkin työmarkkinoista kauimpana olevien, ja sosiaalisten 
yritysten rahoituksen saannin helpottaminen (vuoden 2014 budjettinimike)

iii) Yleinen kuvaus rahoitusvälineistä, mukaan lukien niiden kesto ja vaikutukset talousarvioon
Välineellä on tarkoitus edistää työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta lisäämällä mikrorahoituksen saatavuutta heikommassa asemassa oleville 
ryhmille ja mikroyrityksille ja lisäämällä sosiaalisten yritysten rahoituksen saantia.

Yleistavoitteiden lisäksi Mikrorahoitus ja sosiaalinen yrittäjyys -lohkossa on seuraavat erityistavoitteet:

— Lisätään mikrorahoituksen saatavuutta seuraaville tahoille:

a) henkilöt, jotka ovat menettäneet tai ovat vaarassa menettää työpaikkansa tai joilla on vaikeuksia päästä tai palata työmarkkinoille, 
ja henkilöt, joita uhkaa sosiaalinen syrjäytyminen, sekä muut heikommassa asemassa olevat henkilöt, joilla on huonommat mah
dollisuudet saada luottoa tavanomaisilta luottomarkkinoilta ja jotka haluavat käynnistää oman mikroyrityksen tai kehittää sitä, 
itsenäinen ammatinharjoittaminen mukaan lukien,

b) mikroyritykset ja etenkin ne, jotka työllistävät a alakohdassa tarkoitettuja henkilöitä, 

— Parannetaan mikroluoton tarjoajien institutionaalisia valmiuksia. 

— Tuetaan sosiaalisten yritysten kehittämistä etenkin helpottamalla rahoituksen saantia.

Työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskevaan Euroopan unionin ohjelmaan kuuluva mikrorahoitusväline on toiminnassa 1. tammikuuta 
2014 ja 31. joulukuuta 2020 välisenä aikana. Väline on voimassa vuoteen 2018 (2014 + 10 + 4).

Talousarviositoumukset kokonaismäärärahoiksi koko ohjelmakaudella:

— 83,8 miljoonaa euroa mikrorahoituksen osalta ja 

— 83,8 miljoonaa euroa sosiaalisen yrittäjyyden osalta ja 18,6 miljoonaa monialaisten kysymysten osalta.
iv) Suunnitellut toimenpiteet, mukaan lukien nykyisistä rahoitusvälineistä aiheutuvaan vipuvaikutukseen perustuvat tavoitevolyymit

Komissio arvioi mikrorahoitusvälineeseen kuuluvien tuotteiden olevan samoja kuin nykyisessä Progress-mikrorahoitusjärjestelyssä eli taka
uksia, velkaa ja pääomaa mikrorahoituksen tarjoajille, jotka jälleenlainaavat enintään 25 000 euron määriä (eli myöntävät mikrolainoja) yrit
täjille. Valmiuksien lisäämistä varten voidaan tarjota lainoja, pääomaa ja mahdollisia avustuksia mikrorahoituksen tarjoajille.

Työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskevasta Euroopan unionin ohjelmasta annettuun asetukseen liittyvissä Euroopan parlamentin ja 
neuvoston neuvotteluissa sovittiin, että sosiaalisten yritysten olisi saatava pääomaa, oman pääoman luonteista pääomaa, lainavälineitä ja 
avustuksia enintään 500 000 euroa. Rahoituksen välittäjien, esimerkiksi sosiaalisesti vastuullisten sijoitusrahastojen, tuotteita koskevat inves
toinnit ovat siis kooltaan yleisesti suurempia kuin mikrorahoitusta koskevat. EIR, joka toteuttaa parhaillaan alaa koskevaa pilottihanketta, 
odottaa investointien määräksi 10–12 miljoonaa euroa.

Komissio oli alun perin olettanut mikrorahoituksen vipuvaikutuksen olevan 5 (kuten nykyisessäkin välineessä) ja sosiaalisen yrittäjyyden 
vipuvaikutuksen 3. Varainhoitoasetuksen ja sen soveltamissääntöjen (komission delegoitu asetus (EU) N:o 1268/2012) edellyttämistä ennak
koarvioinneista saadaan tarkempia tietoja vipuvaikutuksesta sen mukaan, minkälainen rakenne valitaan (sillä kaikilla tuotteilla ei ole sama 
vipuvaikutus).

Vuoden 2014 määrien ohjeelliset tavoitevolyymit ovat suurin piirtein seuraavalla tasolla:

— mikrorahoitus: 65,5 miljoonaa euroa (13,1 miljoonaa euroa x 5) 

— Sosiaalinen yrittäjyys: 39,3 miljoonaa euroa (13,1 miljoonaa euroa x 3).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0238:0238:FI:PDF
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Kulttuurialan ja luovien toimialojen takausjärjestely (Luova Eurooppa -ohjelma) – 2014–2020

i) Viittaus perussäädökseen

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1295/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, Luova Eurooppa -ohjelman 
(2014–2020) perustamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 221).

ii) Kulloisiakin toimenpiteitä vastaavat budjettikohdat

Momentti 15 04 01– Kulttuurialan ja luovien toimialojen ja varsinkin pk-yritysten ja organisaatioiden rahoituspohjan vahvistaminen 
(vuoden 2014 budjettinimike)

iii) Yleinen kuvaus rahoitusvälineistä, mukaan lukien niiden kesto ja vaikutukset talousarvioon

Kulttuurialan ja luovien toimialojen rahoitusvälineen yleinen tavoite on Luova Eurooppa -ohjelman yleisten tavoitteiden mukainen eli sillä

— tuetaan Euroopan kulttuurisen ja kielellisen monimuotoisuuden vaalimista ja edistämistä ja 

— vahvistetaan kulttuurialan ja luovien toimialojen kilpailukykyä älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun edistämiseksi Eurooppa 2020 
-strategian mukaisesti.

Kulttuurialan ja luovien toimialojen takausjärjestelyn erityistavoite on vahvistaa kulttuurialan ja luovien toimialojen rahoituspohjaa. Se vas
taa muille Luova Eurooppa -ohjelman ohjelmalohkoille vahvistettuja erityistavoitteita ja erityisesti seuraavia: i) Euroopan kulttuurialan ja 
luovien toimialojen rahoituspohjan tukeminen kansainvälisessä toiminnassa ja ii) kulttuurialan ja luovien toimialojen rahoituspohjan vah
vistaminen.

Sillä pyritään puuttumaan seuraaviin seikkoihin:

— kulttuurialalla ja luovilla toimialoilla toimivien pk-yritysten ja hankkeiden vaikeudet saada pankeilta luottoa, 

— rahoituslaitosten asiantuntemuksen suppeus ja rajoittunut jakaantuminen eri puolilla unionia kulttuurialalla ja luovilla toimialoilla toi
miviin pk-yrityksiin ja hankkeisiin liittyvien rahoitusanalyysien tekemisessä.

Jotta näihin seikkoihin voitaisiin reagoida, toiminnalliset tavoitteet ovat seuraavat:

— tarjota takauksia pankeille, jotka ovat tekemisissä kulttuurialalla ja luovilla toimialoilla toimivien pk-yritysten kanssa, jotta nämä voi
sivat saada helpommin pankkilainoja, 

— tarjota asiantuntemusta rahoituslaitoksille tai kehittää niiden valmiuksia, 

— lisätä niiden rahoituslaitosten määrää, jotka ovat halukkaita työskentelemään kulttuurialalla ja luovilla toimialoilla toimivien 
pk-yritysten kanssa, 

— maksimoida niiden rahoituslaitosten maantieteellinen jakauma, jotka ovat halukkaita työskentelemään kulttuurialalla ja luovilla toi
mialoilla toimivien pk-yritysten kanssa.

Unioni osoittaa 121 miljoonan euron rahoitusosuuden vuosina 2015–2020 Luova Eurooppa -ohjelman talousarviosta ja valtuuttaa rahas
ton hoidon kolmannelle osapuolelle, Euroopan investointirahastolle (EIR). EIR allekirjoittaa takaussopimukset sellaisten rahoituksen välit
täjien kanssa, jotka ovat halukkaita toimimaan kulttuurialalla ja luovilla toimialoilla, ja nämä puolestaan myöntävät lainat kulttuurialalla ja 
luovilla toimialoilla toimiville yrityksille. Takausjärjestely kattaa nämä lainaportfoliot osittain. Jakson lopussa rahastossa oleva tuotto palau
tetaan unionin yleiseen talousarvioon. Takausväline on käytettävissä pankkien kanssa tehtäviin uusiin sopimuksiin 31. joulukuuta 2020 
asti.

Kulttuurialan ja luovien toimialojen takausjärjestelyn päättymisajankohdaksi mainitaan 31. joulukuuta 2030, ja on oletettava, että sen päät
täminen ja viimeisten lainojen hoitaminen saattaa edellyttää jonkin verran ylimääräistä toiminta-aikaa.

iv) Suunnitellut toimenpiteet, mukaan lukien nykyisistä rahoitusvälineistä aiheutuvaan vipuvaikutukseen perustuvat tavoitevolyymit

Valmiuksien kehittämisen järjestelmä käynnistetään vuonna 2015 kun taas kulttuurialan ja luovien toimialojen alojen takausjärjestely aloit
taa toimintansa vuonna 2016. Takausjärjestelyn tavoitevolyymiksi arvioidaan 5,7 miljoonaa euroa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0221:0221:FI:PDF
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Opintolainojen takausjärjestelmä (Yhteinen Erasmus -ohjelma) – 2014–2020

i) Viittaus perussäädökseen

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1288/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, unionin koulutus-, nuoriso- ja 
urheiluohjelman ”Erasmus+” perustamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 50).

ii) Kulloisiakin toimenpiteitä vastaavat budjettikohdat

Momentti 15 02 01 – Huippuosaamisen ja yhteistyön edistäminen Euroopan koulutus- ja nuorisoalalla, koulutuksen mukauttaminen 
työmarkkinoiden tarpeisiin ja nuorten osallistuminen Euroopan demokraattiseen toimintaan (vuoden 2014 budjettinimike).

iii) Yleinen kuvaus rahoitusvälineistä, mukaan lukien niiden kesto ja vaikutukset talousarvioon

Erasmus Master on opintolainojen takausjärjestelmä, jonka tavoitteena on edistää ja tukea maisterintutkintoihin (korkea-asteen opintojen 
toinen vaihe) liittyvää liikkuvuutta. Opintolainojen takausjärjestelmän kautta annetaan osittainen takaus rahoituksen välittäjille, jotka myön
tävät edullisin ehdoin lainan sellaisille Erasmus+ -ohjelmamaiden opiskelijoille, jotka suorittavat toisessa osallistujamaassa kokonaista (yksi-
tai kaksivuotista) maisterin tutkintoa asuinmaansa ulkopuolella ja eri maassa kuin siinä, jossa he ovat suorittaneet alemman korkeakoulu
tutkinnon.

Välineen kautta annetut takaukset kattavat kaikki tukikelpoiset uudet opintolainat 12 000 euron enimmäismäärään yhden vuoden mais
teriohjelmassa ja 18 000 euron enimmäismäärään kahden vuoden maisteriohjelmassa.

Näin ollen opintolainojen takausjärjestelmän kautta osallistutaan suoraan tavoitteeseen, joka on asetettu unionissa ja Bolognan prosessin 
ministeritasolla, kaksinkertaistaa vuoteen 2020 mennessä 20 prosenttiin niiden opiskelijoiden osuus, jotka suorittavat opinto- tai koulu
tusjakson ulkomailla.

Unionin tasolla opintolainojen takausjärjestelmän hallinnoinnista vastaa Euroopan investointirahasto (EIR), joka tekee sopimukset rahoi
tuksen välittäjien, esimerkiksi pankkien ja kansallisten tai alueellisten opintolainoja myöntävien laitosten, kanssa. Nämä rahoituksen välit
täjät puolestaan siirtävät unionin panoksesta saatavan edun eteenpäin myöntämällä opintolainaa, johon ei liity vaatimuksia opiskelijan tai 
hänen perheensä antamista vakuuksista, edullisin ehdoin, esimerkiksi markkinakorkoa alhaisemmalla korolla ja sisällyttämällä lainaan vai
keiden tilanteiden varalta suojatoimia, esimerkiksi lyhennyksettömän ajan. Lyhennyksettömän ajan ansiosta vastavalmistuneilla on mah
dollisuus löytää työpaikka ennen lainan takaisinmaksun alkamista, ja takaisinmaksusta voidaan pitää taukoja tarvittaessa, kuten 
työttömyysjaksoina tai lapsen saamisen yhteydessä.

Pääoma lainaa varten saadaan osallistuvilta rahoituksen välittäjiltä ja unioni antaa osatakauksen sen varalta, että opiskelija jättää lainan mak
samatta. Lainat maksetaan takaisin tavanomaisten pankkilainamenettelyjen kautta, ja toimintaa koskevat tiedot annetaan ja lainaa käsitel
lään paikallisella tasolla.

Vuosia 2014–2020 koskevien ehdotusten mukaan unioni osallistuu Erasmus+ -ohjelmaan 520 miljoonalla eurolla (3,5 prosenttia koko 
ohjelmasta), minkä ansiosta noin 200 000 opiskelijaa voi saada välineen kautta tuettua lainaa.

Väline jatkuu vuoteen 2037 (ohjelma on käynnissä vuoteen 2020 + 2 vuotta sitoumusten määräaikaa + enintään 15 vuotta opintolainan 
takaisinmaksuaikaa).

Opintolainojen takausjärjestelmästä annetaan osatakaus, joka kattaa enintään 90 prosenttia opiskelijan maksukyvyttömyydestä johtuvista 
ensimmäisistä tappioista, ja takausvastuu rajoitetaan 18 prosenttiin lainaportfoliosta. Arvioitu vipuvaikutus on 6,17 (3,2 miljardia euroa, 
joka annetaan pääomana osallistuvien rahoituksen välittäjien myöntämiä opintolainoja varten).

iv) Suunnitellut toimenpiteet, mukaan lukien nykyisistä rahoitusvälineistä aiheutuvaan vipuvaikutukseen perustuvat tavoitevolyymit

Vuodelle 2014 ennakoidut talousarviositoumukset ovat 30,5 miljoonaa euroa. Tämän perusteella tavoitevolyymiksi on arvioitu 188 mil
joonaa euroa lainatakauksina.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0050:0050:FI:PDF
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Riskinjakovälineet

Seitsemänteen puiteohjelmaan kuuluva riskinjakorahoitusväline – Ennen vuotta 2014

i) Viittaus perussäädökseen

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1982/2006/EY, tehty 18 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan yhteisön seitsemännestä tut
kimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelmasta (2007–2013) (EUVL L 412, 30.12.2006, s. 1).

Neuvoston päätös 2006/971/EY, tehty 19 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan yhteisön seitsemännen tutkimuksen, teknologian kehittä
misen ja demonstroinnin puiteohjelman (2007–2013) täytäntöön panemiseksi toteutettavasta erityisohjelmasta ”Yhteistyö” (EUVL L 400, 
30.12.2006, s. 86).

Neuvoston päätös 2006/974/EY, tehty 19 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan yhteisön seitsemännen tutkimuksen, teknologian kehittä
misen ja demonstroinnin puiteohjelman (2007–2013) täytäntöön panemiseksi toteutettavasta erityisohjelmasta ”Valmiudet” (EUVL L 400, 
30.12.2006, s. 299).

ii) Kulloisiakin toimenpiteitä vastaavat budjettikohdat

Momentti 08 09 01 – Yhteistyö – Riskinjakorahoitusväline (vuoden 2013 budjettinimike); ensisijaisia lainajärjestelyjä 800 miljoonaa euroa,

Momentti 08 18 01 – Valmiudet – Riskinjakorahoitusväline (vuoden 2013 budjettinimike); ensisijaisia lainajärjestelyjä 200 miljoonaa euroa.

Momentti 08 02 51 (osittain) – Seitsemännen puiteohjelman loppuun saattaminen EY:n epäsuorat toimet (2007–2013) (vuoden 2014 bud
jettinimike).

iii) Yleinen kuvaus rahoitusvälineistä, mukaan lukien niiden kesto ja vaikutukset talousarvioon

Riskinjakorahoitusvälineen tärkein tavoite on parantaa velkarahoituksen saantia, jotta erityisesti yksityiset hankkeenedistäjät voisivat inves
toida tutkimukseen, kehittämiseen ja innovointiin unionissa. Välineellä vastataan innovatiivisten hankkeiden ja kaikenkokoisten ja 
-tyyppisten yritysten, myös keskisuurten ja pk-yritysten rahoitustarpeeseen.

Sillä tuetaan tutkimus-, kehittämis- demonstrointi- ja innovointityön kaikkien vaiheiden rahoitusmahdollisuuksia perustutkimuksesta tek
nologian kehittämiseen, demonstrointiin ja innovointiin. Välineellä pyritään saavuttamaan eri sektoreiden toimintatavoitteita ja täyttämään 
niihin liittyviä investointitarpeita kysyntälähtöisesti ja hakujärjestyksessä.

Komissio ja Euroopan investointipankki (EIP) ovat yhdessä kehittäneet riskinjakorahoitusvälineen, joka perustettiin kesäkuussa 2007. unioni 
ja EIP ovat jakavat lainoihin liittyvän riskin ja EIP myöntää ne suoraan tai välillisesti tuensaajille. Unioni on varannut seitsemännen puite
ohjelman budjettivaroista vuosiksi 2007–2013 yhdessä EIP:n kanssa yhteensä enintään 2 miljardia euroa (molemmat enintään 1 miljardin) 
kattamaan tappiot tilanteessa, jossa riskinjakorahoitusvälineen lainoja ei makseta takaisin. Näiden riskinjakoon ja tappioiden kattamiseen 
tarkoitettujen unionin ja EIP:n rahoitusosuuksien avulla EIP pystyy tarjoamaan 10 miljardia euroa lainaa yrityksille ja tutkimusyhteisölle 
tutkimukseen, kehittämiseen ja innovointiin tarkoitettuja investointeja varten.

Riskinjakorahoitusvälineen tuensaajat voivat olla eurooppalaisia tutkimuspainotteisia toimijoita (yrityksiä tai yksittäishankkeita) tai tutki
musinfrastruktuuriin kuuluvia tahoja. Siihen liittyvillä lainoilla tuetaan investointeja, joita hankkeenedistäjät/tuensaajat tekevät tutkimuk
seen, kehittämiseen ja innovointiin 28 jäsenvaltiossa ja assosioituneessa maassa.

Unioni ja EIP jakoivat riskin aluksi (vuoteen 2010 asti) lainakohtaisesti. Riippumattoman asiantuntijaryhmän suosituksen jälkeen riskin
jako on vuodesta 2011 alkaen tehty portfolioperusteisesti siten, että unioni vastaa suurimmasta riskistä. EIP ottaa vastatakseen tietyn kyn
nysarvon ylittävät riskit, jos EU:n riskinsietokapasiteetti on käytetty kokonaan.

Unionin yleisestä talousarviosta (7. puiteohjelman alkuperäinen talousarvio sekä 7. puiteohjelman EFTAan ja kolmansiin maihin liittyvät 
määrärahat) on vuosina 2007–2013 sidottu yhteensä 960,73 miljoonan euron määrä, joka on maksettu EIP:lle riskinjakorahoitusvälineen 
lainojen rahoituksen tukemista varten. Ohjelman voimassaolon odotetaan päättyvän vuosina 2020–2022.

Vuoden 2012 alussa perustettiin uusi pilottitakausjärjestelmä, riskinjakoväline pk-yrityksille ja pienille mid cap -yrityksille, joissa on enin
tään 499 työntekijää (RSI). Sen tarkoituksena on parantaa tutkimukseen, kehittämiseen ja innovointiin tehtävien investointien lainarahoi
tusta. RSI-takausjärjestelmä on osa riskinjakorahoitusvälineen täytäntöönpanoa ja sen toteuttaa Euroopan investointirahasto (EIR).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:412:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:400:0086:0086:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:400:0086:0086:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:400:0299:0299:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:400:0299:0299:FI:PDF
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iv) Suunnitellut toimenpiteet, mukaan lukien nykyisistä rahoitusvälineistä aiheutuvaan vipuvaikutukseen perustuvat tavoitevolyymit
Riskinjakorahoitusvälineeseen varattiin varainhoitovuodeksi 2013 seitsemännestä puiteohjelmasta yhteensä 207,66 miljoonaa euroa (ensi
sijaiset lainat / EFTA ja kolmansiin maihin liittyvät määrärahat).

Riskinjakojärjestely EIP:n ja EIR:n (riskinjakovälineen takaukset) kanssa tuottaa seitsemännestä puiteohjelmasta saatavalle unionin rahoi
tusosuudelle vipuvaikutuksen 5 riskinjakorahoitusvälinen lainojen osalta ja 8 riskinjakovälinetakauksien osalta, joten sillä on suuri vaikutus 
tutkimukseen, kehittämiseen ja innovointiin tehtäviä investointeja varten saatavilla olevaan rahoitukseen.

EIP aikoi aloittaa varainhoitovuonna 2013 noin 30 uutta riskinjakorahoitusvälineeseen liittyvää lainatointa (allekirjoitukset), joiden arvo 
on yhteensä 2 miljardia euroa.

Koko jaksolla 2007–2013 EIP:n ja edunsaajien odotetaan allekirjoittavan 10,5 miljardia euroa riskinjakorahoitusvälineeseen liittyviä laina
sopimuksia noin 120 lainatoimen yhteydessä. Riskinjakovälinetakausten osalta rahoituksen välittäjien pk-yrityksille ja pienille mid cap 
-yrityksille myöntämien lainojen takauskantana allekirjoitettiin vuoden 2013 marraskuun loppuun mennessä yhteensä 1,14 miljardia euroa, 
minkä ansiosta lainaa voitiin antaa yhteensä 2,28 miljardia euroa noin 4 500 edunsaajalle.
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Lainavakuusväline (LGTT) – ennen vuotta 2014

i) Viittaus perussäädökseen

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 680/2007, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2007, yleisistä säännöistä yhteisön rahoi
tustuelle Euroopan laajuisten liikenne- ja energiaverkkojen alalla (EUVL L 162, 22.6.2007, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 670/2012, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2012, kilpailukyvyn ja innovoinnin puite
ohjelman (2007–2013) perustamisesta tehdyn päätöksen N:o 1639/2006/EY sekä yleisistä säännöistä yhteisön rahoitustuelle Euroopan laa
juisten liikenne- ja energiaverkkojen alalla annetun asetuksen (EY) N:o 680/2007 muuttamisesta (EUVL L 204, 31.7.2012, s. 1).

ii) Kulloisiakin toimenpiteitä vastaavat budjettikohdat

Momentti 06 03 03 – Rahoitustuki Euroopan laajuisen liikenneverkon yhteisen edun mukaisille hankkeille (vuoden 2013 budjettinimike)

Momentti 06 02 51 (osittain) – Euroopan laajuisten verkkojen ohjelman loppuun saattaminen (vuoden 2014 budjettinimike)

iii) Yleinen kuvaus rahoitusvälineistä, mukaan lukien niiden kesto ja vaikutukset talousarvioon

LGTT on Euroopan unionin ja EIP:n 11. tammikuuta 2008 tehdyllä yhteistyösopimuksella, sellaisena kuin se on tällä hetkellä muutettuna, 
yhdessä perustama velkainstrumentti liikenteen infrastruktuurin hankkeiden rahoitusta varten. Riskinjako tarkoittaa tässä yhteydessä, että 
kumppanit jakavat taloudellisen riskin TEN-T-infrastruktuurihankkeiden nopeuttamiseksi ja toteuttamiseksi.

LGTT-takaukset ovat EIP:n yksityiselle sektorille (hankkeiden toteuttajille ja edistäjille) myöntämiä takauksia, joilla parannetaan etuoikeu
tettujen lainojen luottoluokitusta vähentämällä liikenneriskiä. EIP antaa takauksen ehdollisena luottolimiittinä, jonka hankkeenedistäjä voi 
ottaa käyttöön ensimmäisten 5–7 toimintavuoden kuluessa, mikäli hankkeesta saatavat tulot eivät riitä etuoikeutetun lainan takaisinmak
suun tilanteessa, jossa hankkeen todelliset tulot jäävät alle ennustetun tason.

Jotta hankkeille voidaan antaa rahoitusta LGTT-takausten kautta, niiden on täytettävä seuraavat kriteerit:

— niiden on oltava TEN-T-hankkeita ja noudatettava TEN-T-suuntaviivoja ja EU:n lainsäädäntöä; liikenteen ja liikkumisen pääosasto arvioi 
TEN-T-suuntaviivojen noudattamisen, 

— niiden on perustuttava kokonaan tai osittain liikenteestä saaduille tuloille; yksityinen sektori (hankkeenedistäjä) vastaa kyseisen infra
struktuurihankkeen tuottamiin tuloihin tai tappioihin liittyvistä riskeistä, 

— niiden on oltava taloudellisesti elinkelpoisia; EIP arvioi taloudellisen elinkelpoisuuden tarkastelemalla muun muassa liikenne-ennusteita 
sekä saatuja tuloja liikenneskenaarioiden perusteella.

LGTT suunniteltiin vuonna 2008 ennen maailmanlaajuista finanssikriisiä. Sittemmin tuloperusteisia hankkeita on aloitettu yhä vähemmän. 
Tähän on useita syitä: yksityinen sektori on haluton ottamaan liikennekysyntään liittyviä riskejä ja julkinen sektori on haluton osallistu
maan liikennekysyntään perustuviin hankkeisiin.

Alkuperäisessä oikeusperustassa EU:n rahoitusosuudeksi asetetaan 500 miljoonaa euroa ja EIP:ltä edellytetään samaa määrää. Samalla kun 
asetus (EU) N:o 670/2012 tuli voimaan ja yhteistyösopimukseen tehtiin muutos N:o 1, 200 miljoonaa euroa LGTT-välineeseen tarkoitet
tuja varoja kohdennettiin uudelleen hankejoukkolainavälineen pilottivaiheeseen. EIP:n kanssa sovittiin, että tästä 50 miljoonaa euroa koh
dennettiin takaisin TEN-T-ohjelman avustusten rahoittamiseen. Tämän vuoksi LGTT-hankkeiden tukemiseen on tällä hetkellä käytettävissä 
unionin varoja yhteensä 250 miljoonaa euroa, josta 205 miljoonaa euroa on sidottu vuoteen 2012 asti ja 45 miljoonaa euroa sidottiin 
vuonna 2013.

Lainsäätäjät päättivät muutosasetuksessa mahdollisuudesta muuttaa komission ja EIP:n välistä riskinjakomallia tasavertaisuusmallista port
folioon perustuvaan riskinjakoon. Perustelut ovat seuraavat:

— Portfolioon perustuvassa menetelmässä riski jakautuu kahteen osaan: portfolion suuririskisimpään osaan, josta unionin osuus on 
95 prosenttia ja EIP:n 5 prosenttia, ja muihin riskeihin, joista EIP vastaa kokonaisuudessaan. Näin voidaan siirtää suurin osa EIP:n 
LGTT-välineen osuudesta pois sen erityistoimintojen sektorilta, jonka osuus oli vuonna 2012 rajattu 8,3 prosenttiin EIP:n antolaina
ustoiminnasta.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:162:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:204:0001:0001:FI:PDF
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— Pitkällä aikavälillä unionin rahoitusosuudesta voidaan saada suurempi vipuvaikutus ”portfoliovaikutuksen” avulla riippuen siitä, mikä 
on portfoliossa liiketoimien määrä ja vastuiden keskittyneisyys. 

— unionin enimmäisriski ei voi ylittää talousarviossa LGTT:lle osoitettua osuutta riippumatta siitä, mikä riskinjakomalli on valittu.

EIP:n ja komission välistä valtuutussopimusta ollaan parhaillaan tarkistamassa muutoksen huomioon ottamiseksi.

EIP:n hallintoneuvoston on määrä hyväksyä takaukset lopullisesti vuoden 2014 loppuun mennessä. Takauksia voidaan käyttää ensimmäis
ten 5–7 toimintavuoden aikana, ja nykyisessä portfoliossa viimeinen takauksen käyttöajankohta hanketta varten on vuoden 2021 lopussa. 
Tämän vuoksi väline päätetään viimeistään vuoden 2028 lopussa.

iv) Suunnitellut toimenpiteet, mukaan lukien nykyisistä rahoitusvälineistä aiheutuvaan vipuvaikutukseen perustuvat tavoitevolyymit

Vuodelle 2013 ennakoidut talousarviositoumukset ovat 51,8 miljoonaa euroa. Vipuvaikutukseksi arvioidaan 15–20 ja tavoitevolyymiksi 
777–1 036 miljoonaa euroa.

Tähän mennessä on allekirjoitettu seitsemän LGTT-tointa, joista yhdessä on parhaillaan meneillään rakennemuutos ilman, että takaus pitää 
ottaa käyttöön. EIP on tarkastellut lisäksi noin 50:tä muuta hanketta. LGTT-välinettä voidaan käyttää liiketoimiin, jotka EIP:n johtokunta 
hyväksyy vuoden 2014 loppuun mennessä. EIP on esittänyt luettelon mahdollisista liiketoimista, minkä vuoksi voidaan realistisesti olettaa, 
että LGTT-välineeseen sidottu määrä käytetään toimiin kokonaisuudessaan.

Tähän mennessä LGTT-välinettä koskevista komission maksumäärärahoista on käytetty toimiin 161,9 miljoonaa euroa. Näin ollen LGTT-
takausten määrä on yhteensä 476,9 miljoonaa euroa, jolla tuetaan investointeja TEN-T-hankkeisiin yhteensä 11 835 miljoonalla eurolla. 
Koska hankkeita on vähän ja vipuvaikutuksia monenlaisia, vielä ei voida tarkastella tietyn portfolion vipuvaikutusta. Muutosasetuksessa 
annetaan lupa muuttaa riskinjakotapaa tasavertaisuusmallista suuririskisimpään osaan perustuvaksi lähestymistavaksi. Koska toimia on 
vähän, tämä riskinjaon muutos kasvattaa aluksi unionin rahoitusosuutta ja käyttö ylittää 161,9 miljoonan euron määrän. Myös vipuvai
kutus muuttuu siten, että sen odotetaan olevan 15–20, kun portfolio on valmis. Portfolioon perustuva menetelmä tulee voimaan, kun 
komission ja EIP:n välistä yhteistyösopimusta on muutettu.
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Hankejoukkolainoja koskeva aloite – Ennen vuotta 2014

i) Viittaus perussäädökseen

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 670/2012, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2012, kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelman (2007–2013) perustamisesta tehdyn päätöksen N:o 1639/2006/EY sekä yleisistä säännöistä yhteisön rahoitustuelle Euroopan 
laajuisten liikenne- ja energiaverkkojen alalla annetun asetuksen (EY) N:o 680/2007 muuttamisesta (EUVL L 204, 31.7.2012, s. 1).

ii) Kulloisiakin toimenpiteitä vastaavat budjettikohdat

Momentti 06 03 03 – Rahoitustuki Euroopan laajuisen liikenneverkon yhteisen edun mukaisille hankkeille (vuoden 2013 budjettinimike)

Momentti 32 03 02 – Rahoitustuki Euroopan laajuisen energiaverkon yhteisen edun mukaisille hankkeille (vuoden 2013 budjettinimike)

Momentti 09 03 01 – Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelma – Tieto- ja viestintätekniikkapolitiikan tukiohjelma (vuoden 2013 bud
jettinimike)

Momentti 06 02 51 (osittain) – Euroopan laajuisten verkkojen ohjelman loppuun saattaminen (vuoden 2014 budjettinimike)

iii) Yleinen kuvaus rahoitusvälineistä, mukaan lukien niiden kesto ja vaikutukset talousarvioon

Unionin ja EIP:n hankejoukkolainoja koskevan aloitteen pilottivaihe vahvistettiin asetuksella (EU) N:o 670/2012. Sen tavoitteena oli elvyt
tää ja laajentaa pääomamarkkinoita, jotta ne voisivat rahoittaa suuria eurooppalaisia infrastruktuurihankkeita liikenteen, energian ja tieto
tekniikan aloilla.

Pilottivaiheessa testattiin hankejoukkolainan käsitettä monivuotisen rahoituskehyksen (2007–2013) aikana. Aloitteen pilottivaihe alkoi vuo
den 2012 loppupuolella, ja sen toteuttaa Euroopan investointipankki EIP (unionin ja EIP:n yhteistyösopimus allekirjoitettiin 7. marraskuuta 
2012). Aloitteen pilottivaiheen tavoitteita on kaksi:

— edistää investointeja unionin keskeisiin strategisiin TEN-liikenne-, TEN-energia- ja laajakaistainfrastruktuurihankkeisiin, 

— ottaa vieraan pääoman ehtoiset markkinat käyttöön infrastruktuurihankkeiden lisärahoituslähteeksi.

Samoin kuin riskinjakorahoitusvälineen ja Euroopan laajuisia verkkoja koskevien liikennehankkeiden lainavakuusvälineen kohdalla, unio
nin yleisestä talousarviosta tarjotaan pääomaa EIP:lle, jotta katettaisiin osa riskistä, jonka EIP ottaa rahoittaessaan tukikelpoisia hankkeita. 
EU:n talousarviosta saadaan EIP:lle jonkin verran riskipuskuria taustalla olevien hankkeiden rahoitukseen, mutta EIP:n on katettava muu 
riski.

Pilottivaihe perustuu asetuksen (EY) N:o 680/2007 sekä päätöksen N:o 1639/2006/EY muuttamiseen, ja siihen käytetään näiden ohjelmien 
budjettikohdista yhteensä 230 miljoonaa euroa. Euroopan laajuisia liikenneverkkoja koskevasta budjettikohdasta on kohdennettu uudes
taan 200 miljoonaa euroa, Euroopan laajuisen energiaverkon budjettikohdasta 10 miljoonaa euroa sekä kilpailukyvyn ja innovoinnin pui
teohjelman tieto- ja viestintätekniikkaa koskevasta budjettikohdasta 20 miljoonaa euroa.

Hankkeet on allekirjoitettava ennen vuoden 2016 loppua, ja niiden enimmäiskesto on 30 vuotta (vuoteen 2046 saakka).

Yleisesti pilottivaiheen 2012–2013 tavoite on auttaa sidosryhmien jäseniä tutustumaan välineessä käyttöön otettuihin uudenlaisiin rahoi
tusrakenteisiin. Pilottivaiheessa saatua palautetta käytetään lopullisen, jaksolla 2014–2020 käyttöön otettavan hankejoukkolainoja koske
van aloitteen muuttujien hienosäätöön.

iv) Suunnitellut toimenpiteet, mukaan lukien nykyisistä rahoitusvälineistä aiheutuvaan vipuvaikutukseen perustuvat tavoitevolyymit

Vuodeksi 2013 tehty 130 miljoonan euron talousarviositoumus saattaa houkutella 2 262 miljoonan euron investoinnit, kun vipuvaikutus 
on 17,4.

Suuririskisimpään osaan kohdistetut 230 miljoonan euron unionin varat saattaisivat mahdollistaa sen, että EIP voi tarjota noin 750 mil
joonaa euroa hankejoukkolainojen luottoriskiä vähentävään järjestelyyn. Tällä olisi vipuvaikutusta infrastruktuurihankkeiden velkarahoi
tukseen hankejoukkolainojen luottoriskiä vähentävän järjestelyn puitteissa siten, että sen arvo olisi yli 4 miljardia euroa kolmella 
kohdesektorilla, ja saavutetuksi vipuvaikutukseksi arvioidaan 17,4. Tämä on kuitenkin arvioitu keskiarvo, joka saattaa muuttua hankkeelle 
myönnetyn hankejoukkolainojen luottoriskiä vähentävän järjestelyn koon mukaan.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:204:0001:0001:FI:PDF
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Horisontti 2020 -ohjelmaan sisältyvä unionin tutkimuksen ja innovoinnin laina- ja takauspalvelu

i) Viittaus perussäädökseen

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1291/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2011, tutkimuksen ja innovoinnin pui
teohjelman Horisontti 2020 (2014–2020) osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 104).

Neuvoston päätös 2013/743/EU, annettu 3 päivänä joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 2020” 
(2014–2020) täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 965).

ii) Kulloisiakin toimenpiteitä vastaavat budjettikohdat

Alamomentti 08 02 02 02 – Tutkimus- ja innovaatioinvestointeihin suunnattavan riskirahoituksen saatavuuden helpottaminen (vuoden 
2014 budjettinimike)

iii) Yleinen kuvaus rahoitusvälineistä, mukaan lukien niiden kesto ja vaikutukset talousarvioon

Tavoitteena on parantaa julkisten ja yksityisten yhteisöjen ja julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien mahdollisuuksia saada laina
rahoitusta – lainoja, takauksia, vastatakauksia ja muita velka- ja riskirahoituksen muotoja sellaista tutkimus- ja innovointitoimintaa varten, 
jonka menestyksellinen loppuunsaattaminen edellyttää riski-investointeja. Painopisteenä on sellaisen tutkimuksen ja innovoinnin tukemi
nen, jolla on suuret mahdollisuudet huippuosaamisen saavuttamiseen.

Mahdollisia lopullisia edunsaajia ovat kaiken kokoiset oikeussubjektit, jotka voivat ottaa ja maksaa luottoja, ja erityisesti pk-yritykset, joilla 
on potentiaalia innovointiin ja nopeaan kasvuun; mid cap -yritykset ja suuret yritykset, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset, tutkimus- ja 
innovointi-infrastruktuurit, julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet ja erityisjärjestelyt tai -hankkeet.

Tutkimuksen ja innovoinnin laina- ja takauspalvelusta on tarkoitus tehdä alusta, jossa tarjotaan erilaisia tiettyihin tarpeisiin suunniteltuja 
tuotteita.

Tutkimuksen ja innovoinnin laina- ja takauspalvelun rahoituksessa on kaksi pääosaa:

— Kysyntään perustuva osa, josta annetaan lainoja ja takauksia siinä järjestyksessä kuin niitä haetaan keskittyen erityisesti pk-yritysten ja 
mid cap -yritysten kaltaisiin edunsaajiin. Tässä osassa vastataan lainamäärien tasaiseen ja jatkuvaan kasvuun riskinjakorahoitusväli
neessä, joka perustuu kysyntään.

Tätä kysyntään perustuvaa osaa rahoitetaan Horisontti 2020 -puiteohjelman Riskirahoituksen saatavuus -ohjelmasta. 

— Kohdennettu osa, jossa keskitytään niihin politiikan aloihin ja keskeisiin sektoreihin, jotka ovat olennaisen tärkeitä yhteiskunnallisiin 
haasteisiin vastaamiseksi, kilpailukyvyn parantamiseksi, kestävän, vähähiilisen ja osallistavan kasvun tukemiseksi sekä ympäristöhyö
dykkeiden ja muiden julkisten hyödykkeiden tarjoamiseksi. Tämä osa auttaa unionia käsittelemään alakohtaisten poliittisten tavoittei
den tutkimus- ja innovointinäkökohtia, ja sen tukena ovat Horisontti 2020 -puiteohjelman muut osat, muut rahoituskehykset, ohjelmat 
ja unionin yleisen talousarvion budjettikohdat, alueet ja jäsenvaltiot, jotka haluavat osallistua rahoitukseen omilla resursseillaan (myös 
rakennerahastojen kautta) ja/tai erityisohjelmat (esimerkiksi yhteiset teknologia-aloitteet) tai aloitteet.

Välineen voimassaolo päättynee vuonna 2027–2030.

iv) Suunnitellut toimenpiteet, mukaan lukien nykyisistä rahoitusvälineistä aiheutuvaan vipuvaikutukseen perustuvat tavoitevolyymit

Vuodeksi 2014 suunnitellut määräraha: 107,80 miljoonaa euroa

Riskinjakorahoitusvälineestä saatujen kokemusten perusteella tutkimuksen ja innovoinnin laina- ja takauspalvelun kysyntään perustuvan 
osan suorilla ja epäsuorilla lainoilla voidaan odottaa olevan vipuvaikutus 5–6.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0104:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0965:0965:FI:PDF
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Verkkojen Eurooppa -välineen riskinjakoväline (lainojen riskinjako ja  hankejoukkolainat) – 2014–2020

i) Viittaus perussäädökseen

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1316/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, Verkkojen Eurooppa -välineestä 
(EUVL L 348, 20.12.2013, s. 129).

ii) Kulloisiakin toimenpiteitä vastaavat budjettikohdat

Alamomentti 06 02 01 05 – Suotuisamman ympäristön luominen liikenneinfrastruktuurihankkeisiin kohdistuville yksityisille investoin
neille (vuoden 2014 budjettinimike),

Momentti 09 03 02 – Suotuisamman ympäristön luominen televiestintäinfrastruktuurihankkeisiin kohdistuville yksityisille investoinneille 
(vuoden 2014 budjettinimike),

Alamomentti 32 02 01 04 – Suotuisamman ympäristön luominen energiahankkeisiin kohdistuville yksityisille investoinneille (vuoden 2014 
budjettinimike).

iii) Yleinen kuvaus rahoitusvälineistä, mukaan lukien niiden kesto ja vaikutukset talousarvioon

Verkkojen Eurooppa –rahoitusvälineet:

Verkkojen Eurooppa -rahoitusvälineiden tavoitteena on tehdä hanke- ja yritysrahoituksen saanti infrastruktuurihankkeisiin helpommaksi 
käyttämällä unionin rahoitusta vipuvaikutuksen aikaansaamiseen. Välineiden avulla rahoitetaan yhteistä etua koskevia hankkeita, joilla on 
selkeää EU-lisäarvoa, ja lisätään yksityisen sektorin osallistumista tällaisten hankkeiden pitkäaikaiseen rahoittamiseen liikenteen, energian ja 
televiestinnän aloilla, laajakaistaverkot mukaan lukien.

Rahoitusvälineistä on hyötyä hankkeille, joilla on keskipitkän ja pitkän aikavälin rahoitustarpeita, ja niillä tehostetaan markkinavaikutuksia, 
hallintoa ja resurssien käyttöä.

Lisäksi näiden rahoitusvälineiden on määrä tarjota infrastruktuurialan sidosryhmien, kuten rahoittajien, viranomaisten, infrastruktuurin hal
linnon, rakennusyhtiöiden ja toimijoiden, käyttöön yhtenäinen markkinalähtöinen unionin rahoitustuen välineistö.

Verkkojen Eurooppa -velkainstrumentti:

Verkkojen Eurooppa -velkainstrumentin tavoitteena on korjata Euroopan pääomamarkkinoiden puutteita tarjoamalla mahdollisuutta lai
narahoituksen riskinjakoon. Lainarahoitusta tarjoavat oikeussubjektit, joille on siirretty tehtäviä, tai sitä annetaan erityisistä sijoitusväli
neistä etuoikeutettujen tai toissijaisten lainojen tai takuiden muodossa.

Verkkojen Eurooppa -velkainstrumenttiin sisältyy riskinjakoväline lainoille ja takuille sekä hankejoukkovelkakirjoja koskeva aloite. Lopul
liset tuensaajat eli hankkeenedistäjät voivat lisäksi hakea oman pääoman ehtoista rahoitusta oman pääoman ehtoisesta välineestä.

— Riskinjakoväline lainoille ja takuille

Riskinjakoväline lainoille ja takuille tarjoaa lisää riskikapasiteettia oikeussubjekteille, joille on siirretty tehtäviä. Näin oikeussubjektit voi
vat antaa rahoitettua ja rahoittamatonta toissijaista ja etuoikeutettua velkaa hankkeille tai yrityksille ja helpottaa siten hankkeenedis
täjien mahdollisuuksia saada rahoitusta pankeilta. Jos lainarahoitus on toissijaista, se on alisteista etuoikeutettuun velkaan nähden, 
mutta pääomarahoituksen ja siihen liittyvän rahoituksen edellä.

Rahoittamattoman toissijaisen lainarahoituksen osuus saa olla enintään 30 prosenttia myönnetyn etuoikeutetun velan kokonaismää
rästä.

Lisäksi Verkkojen Eurooppa -velkainstrumentin osana annetun etuoikeutetun lainarahoituksen osuus saa olla enintään 50 prosenttia 
kaikesta etuoikeutetusta lainarahoituksesta, jota oikeussubjektit, joille on annettu tehtäviä, tai erityiset sijoitusvälineet antavat. 

— Hankejoukkolainoja koskeva aloite

Hankejoukkolainoja koskeva riskinjakoväline tarjoaa toissijaista lainarahoitusta, jolla helpotetaan sellaisten hankkeita toteuttavien yri
tysten rahoitusta, jotka pyrkivät hankkimaan etuoikeutettua velkaa joukkolainojen muodossa. Lisävakuusjärjestelyä koskevan välineen 
tavoitteena on auttaa etuoikeutettua lainaa saavuttamaan investointiluokan luottoluokitus.

Se on alisteinen etuoikeutettuun lainaan nähden, mutta edellä pääomarahoitusta ja siihen liittyvää rahoitusta.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:348:0129:0129:FI:PDF
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Toissijaisen lainarahoituksen osuus saa olla enintään 20 prosenttia myönnetyn etuoikeutetun lainan kokonaismäärästä.

Molemmissa välineissä unionin osuus on käytettävä

— kattamaan riskit, 

— kattamaan Verkkojen Eurooppa -velkainstrumentin perustamiseen, hoitamiseen ja arviointiin liittyvät maksut ja kustannukset, 
jotka määräytyvät varainhoitoasetuksen ja markkinakäytännön mukaisesti, 

— välineeseen suoraan liittyviin tukitoimiin.

Toteutus tapahtuu sellaisten varainhoitoasetuksen mukaisesti valittavien oikeussubjektien kautta, joille on siirretty tehtäviä.

Komission on sidottava Verkkojen Eurooppa -velkainstrumenttiin osoitettavan unionin rahoitusosuuden viimeinen erä viimeistään 31. jou
lukuuta 2020. Oikeussubjektien, joille tehtäviä siirretään, tai erityisten sijoitusvälineiden on tosiasiallisesti hyväksyttävä lainarahoitus vii
meistään 31. joulukuuta 2022. Todennäköisesti välineen toiminta päätetään tosiasiallisesti vuoden 2032 jälkeen.

iv) Suunnitellut toimenpiteet, mukaan lukien nykyisistä rahoitusvälineistä aiheutuvaan vipuvaikutukseen perustuvat tavoitevolyymit

Verkkojen Eurooppa -välineiden kohteena ovat selkeää unionin tason lisäarvoa tuovat yhteistä etua koskevat liikenne-, energia- ja televies
tintähankkeet, myös laajakaistaverkot.

Lainoille ja takuille tarkoitettuun riskinjakovälineeseen käytettävissä oleva unionin varojen kokonaismäärä ei saa ylittää 10:tä prosenttia 
Verkkojen Eurooppa -velkainstrumentin kokonaisrahoituksesta. Hankejoukkolainoja koskeva aloite alkaa asteittain 230 miljoonan euron 
enimmäismäärän rajoissa vuosina 2014 ja 2015.

Verkkojen Eurooppa -velkainstrumentin vipuvaikutuksen, jonka määritellään olevan kokonaisrahoitus (eli EU:n rahoitusosuus ja muista 
rahoituslähteistä saatavat osuudet) jaettuna unionin rahoitusosuudella, arvioidaan olevan 6–15 riippuen asianomaisten toimien tyypistä (ris
kin taso, varsinaiset edunsaajat ja asianomainen lainarahoitus).
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Erityiset sijoitusvälineet

Eurooppalainen Progress-mikrorahoitusjärjestely, FCP-FIS (PMF FCP-FIS)

i) Viittaus perussäädökseen

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 283/2010/EU, annettu 25 päivänä maaliskuuta 2010, eurooppalaisen työllisyyttä ja 
sosiaalista osallisuutta koskevan Progress-mikrorahoitusjärjestelyn perustamisesta (EUVL L 87, 7.4.2010, s. 1).

ii) Kulloisiakin toimenpiteitä vastaavat budjettikohdat

Momentti 04 04 15 – Eurooppalainen Progress-mikrorahoitusjärjestely (vuoden 2013 budjettinimike)

Momentti 04 03 53 (osittain) – Muiden toimien loppuun saattaminen (vuoden 2014 budjettinimike)

iii) Yleinen kuvaus rahoitusvälineistä, mukaan lukien niiden kesto ja vaikutukset talousarvioon

Eurooppalaisella Progress-mikrorahoitusjärjestelyllä on kaksi tavoitetta. Sillä lisätään mikrorahoituksen saatavuutta siten, että unionin mik
rorahoituksen tarjoajille luodaan mahdollisuuksia laajentaa luotonantoaan henkilöille, jotka haluavat käynnistää oman mikroyrityksen tai 
kehittää sitä, itsenäinen ammatinharjoittaminen mukaan lukien. Toisaalta eurooppalaisella Progress-mikrorahoitusjärjestelyllä parannetaan 
mikrorahoituksen saatavuutta pienentämällä mikrorahoituksen tarjoajien riskiä. Näin mikrorahoituksen tarjoajat voivat lähestyä ryhmiä, 
joita ne eivät yleensä ottaisi asiakkaikseen esimerkiksi siksi, että näihin ryhmiin kuuluvilla ei ole riittäviä vakuuksia, tai siksi, että koron pitäisi 
riskiprofiilin vuoksi olla hyvin korkea.

Rahoitusjärjestelyn kautta asetetaan käyttöön unionin varoja mikrorahoituksen saatavuuden lisäämiseksi seuraaville:

a) henkilöt, jotka ovat menettäneet tai ovat vaarassa menettää työpaikkansa tai joilla on vaikeuksia päästä tai palata työmarkkinoille, ja 
henkilöt, joita uhkaa sosiaalinen syrjäytyminen, sekä muut heikommassa asemassa olevat henkilöt, joilla on huonommat mahdolli
suudet saada luottoa tavanomaisilta luottomarkkinoilta ja jotka haluavat käynnistää oman mikroyrityksen tai kehittää sitä, itsenäinen 
ammatinharjoittaminen mukaan lukien,

b) mikroyritykset, erityisesti sosiaalitalouden mikroyritykset, sekä mikroyritykset, jotka työllistävät a alakohdassa mainittuja henkilöitä.

Unionin yleisestä talousarviosta 1. tammikuuta 2010 ja 31. joulukuuta 2013 välisenä aikana rahoitusjärjestelyyn maksettava osuus on 
105 miljoonaa euroa, josta 25 miljoonaa euroa on tarkoitettu takausjärjestelmää (EPMF-G) varten ja 80 miljoonaa euroa FCP-FIS-järjestelyä 
varten.

Rahoitusjärjestely pannaan täytäntöön käyttäen tarpeen mukaan seuraavia erityyppisiä toimia:

— takaukset (EPMF-G), 

— velkasitoumukset ja oman pääoman ehtoiset välineet (FCP-FIS), 

— tukitoimenpiteet, kuten tiedottaminen, seuranta, valvonta, tarkastus ja arviointi, jotka ovat välittömästi tarpeen, jotta päätös 
N:o 283/2010/EU voidaan panna täytäntöön tuloksellisesti ja tehokkaasti ja sen tavoitteet saavuttaa.

Mikrorahoitusjärjestely pysyy kaikilta osin voimassa 31 päivään joulukuuta 2020 saakka; FCP-FIS -järjestelyn odotetaan päättyvän 30 päi
vänä huhtikuuta 2020.

iv) Suunnitellut toimenpiteet, mukaan lukien nykyisistä rahoitusvälineistä aiheutuvaan vipuvaikutukseen perustuvat tavoitevolyymit

Eurooppalaista Progress-mikrorahoitusjärjestelyä koskevat talousarviositoumukset vuonna 2013 olivat 22 miljoonaa euroa.

Eurooppalaisen Progress-mikrorahoitusjärjestely FCP-FIS:n tavoitevolyymiksi arvioidaan 81 400 000 euroa (vuoden 2013 talousarviosi
toumukset 22 000 000 euroa x vipuvaikutus 3,7).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:087:0001:0001:FI:PDF
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Vuoden 2020 Euroopan energia-, ilmastonmuutos- ja infrastruktuurirahasto (Marguerite) 
– Ennen vuotta 2014

i) Viittaus perussäädökseen
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 680/2007, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2007, yleisistä säännöistä yhteisön rahoitus
tuelle Euroopan laajuisten liikenne- ja energiaverkkojen alalla (EUVL L 162, 22.6.2007, s. 1).
Komission päätös C(2010) 941, tehty 25 päivänä helmikuuta 2010, Euroopan unionin osallistumisesta Euroopan energia-, ilmastonmuutos-
ja infrastruktuurirahastoon 2020 (Marguerite-rahasto).

ii) Kulloisiakin toimenpiteitä vastaavat budjettikohdat
Momentti 06 03 03 – Rahoitustuki Euroopan laajuisen liikenneverkon yhteisen edun mukaisille hankkeille (vuoden 2013 budjettinimike)
Momentti 06 02 51 (osittain) – Euroopan laajuisten verkkojen ohjelman loppuun saattaminen (vuoden 2014 budjettinimike)

iii) Yleinen kuvaus rahoitusvälineistä, mukaan lukien niiden kesto ja vaikutukset talousarvioon
Marguerite-rahasto on yleiseurooppalainen oman pääoman ehtoinen rahasto, joka perustettiin finanssikriisin yhteydessä, koska Euroopassa 
tarvitaan menestyksekkäitä pitkän aikavälin infrastruktuuri-investointeja. Siitä tuetaan liikenteen (TEN-T), energian (TEN-E) ja uusiutuvan 
energian alan infrastruktuuri-investointeja jäsenvaltioissa ja investoidaan pääasiassa uudishankkeisiin.
Pääsponsoreita ovat pitkän aikavälin julkiset sijoittajat Ranskasta (CDC), Italiasta (CdP), Saksasta (KfW), Espanjasta (ICO) ja Puolasta (PKO) 
sekä EIP ja komissio. Marguerite -rahaston tavoitekoko on miltei 710 miljoonaa euroa.
EU:n talousarviositoumukset yhteensä: 80 miljoonaa euroa TEN-T:n talousarviosta.
Odotetut tulokset:
— 30–40 prosenttia kokonaissitoumuksista investoidaan liikennesektorille, 
— 25–35 prosenttia kokonaissitoumuksista investoidaan energiasektorille, 
— 35–45 prosenttia kokonaissitoumuksista investoidaan uusiutuvan energian sektorille. 
— Tukikelpoisiin TEN-T -hankkeisiin investoidaan ainakin 3,5 kertaa EU:n sitoumusten määrä.
Investointijakso päättyy joulukuussa 2016 (jatkaminen kahdella vuodella on mahdollista) ja rahaston päättymisajankohdaksi on vahvistettu 
viimeistään 20 vuotta alkuperäisen päättymisajankohdan (maaliskuu 2010) jälkeen; jatkaminen kahdella yksivuotisella jaksolla on kuitenkin 
mahdollista (vuoteen 2032 asti).

iv) Suunnitellut toimenpiteet, mukaan lukien nykyisistä rahoitusvälineistä aiheutuvaan vipuvaikutukseen perustuvat tavoitevolyymit
Rahastoon osoitettiin vuonna 2010 talousarviositoumuksia 80 miljoonaa euroa. Kertoimella 29 (arvioitu jäljempänä vuotta 2013 varten) 
saatu tavoitevolyymi on todennäköisesti 2,3 miljardia euroa.
Vuoden 2013 kerrointa koskeva laskelma perustuu maksettavaa pääomaa koskevien, 30 päivänä marraskuuta 2013 arvioitujen maksuvaa
timusten odotettuun määrään Marguerite-neuvonantajalta saatujen tietojen perusteella.
Yksinkertaisuuden vuoksi on arvioitu, että seuraavat kaksi muuttujaa pysyvät samalla tasolla kuin vuonna 2012: hallintokustannusten pro
senttiosuus ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen oletettu prosenttiosuus hankkeiden kokonaiskustannuksista.

Taulukko 1 – Kerrointa koskeva laskelma (miljoonaa euroa)
2012 2013*

Vaadittaessa maksettavaa pääomaa koskevat maksuvaatimukset 128,9 73,8
joista on vähennetty kustannukset** (10,3) (10,3)
Investoidut taseessa olevat käteisvarat (A) 118,6 63,6
% maksettavaa pääomaa koskevista maksuvaatimuksista 92 % 86 %
oma pääoma, % hankkeiden kokonaisyritysarvosta 28 % 28 %
Hankkeiden kokonaisyritysarvo (B) 423,6 227,0
EU:n rahoitusosuus (11,268 % kaikista maksettavaa pääomaa koskevista maksuvaatimuksista) (C) 14,5 8,3
EU:n rahoitusosuuden kerroin (B/C) 29,2x 27,3x

* vuotta 2013 koskevat päivitetyt tiedot, jotka perustuvat saatavilla oleviin tietoihin. Lukuihin sisältyy arvioita, joissa ole
tuksena on, etteivät vuoden 2012 suhteet muutu
** hallinto- ja toimintakustannukset

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:162:0001:0001:FI:PDF
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Euroopan energiatehokkuusrahasto (EEEF) – Ennen vuotta 2014

i) Viittaus perussäädökseen

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1233/2010, annettu 15 päivänä joulukuuta 2010, yhteisön rahoitustukea energia-alan 
hankkeille koskevasta talouden elvytysohjelmasta annetun asetuksen (EY) N:o 663/2009 muuttamisesta (EUVL L 346, 30.12.2010, s. 5).

ii) Kulloisiakin toimenpiteitä vastaavat budjettikohdat

Alamomentti 32 04 14 04 – Talouden elpymistä edistävät energiahankkeet – Energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan energiaan liittyvät aloit
teet (vuoden 2013 budjettinimike)

Momentti 32 02 52 (osittain) – Talouden elpymistä edistävien energiahankkeiden loppuun saattaminen (vuoden 2014 budjettinimike)

iii) Yleinen kuvaus rahoitusvälineistä, mukaan lukien niiden kesto ja vaikutukset talousarvioon

Euroopan energia-alan elvytysohjelmasta (EEPR) osoitettiin 1 päivänä heinäkuuta 2011 yhteensä 146,3 miljoonaa euroa uuteen Euroopan 
energiatehokkuusrahastoon (EEEF) erityisen SICAV-investointirahaston muodossa. EEEF investoi energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan ener
giaan liittyviin investointihankkeisiin erityisesti kaupunkiympäristöissä, ja sen tavoitteena on vähintään 20 prosentin energiansäästö tai 
kasvihuonekaasujen/hiilidioksidin päästöjen vähennys.

Tuensaajien on oltava viranomaisia tai viranomaisten puolesta toimivia julkisia tai yksityisiä tahoja, esimerkiksi energiapalveluyrityksiä 
(ESCO) (1).

Rahasto otettiin käyttöön 1 päivänä heinäkuuta 2011 ja sen kokonaismäärä oli aluksi 265 miljoonaa euroa. Unionin rahoitusosuus on 
125 miljoonaa euroa (toissijaisia ”C-osakkeita”), minkä lisäksi rahastoon osallistuvat Euroopan investointipankki (EIP) 75 miljoonalla eurolla 
(pääasiassa etuoikeutettuja ”A-osakkeita”), Cassa Depositi e Prestiti SpA (CdP) 60 miljoonalla eurolla (pääasiassa etuoikeutettuja
”A-osakkeita”) ja nimetty rahaston hoitaja Deutsche Bank 5 miljoonalla eurolla (”B-väliosakkeita”).

Rahasto tarjoaa monenlaisia epätyypillisiä rahoitustuotteita, esimerkiksi etuoikeutettuja ja toissijaisia lainoja, takauksia, pääomaosakkuuk
sia tai forfaiting-järjestelyjä, joita voidaan yhdistellä joustavasti tavanomaisen rahoituksen kanssa.

Lisäksi tarjolla on 20 miljoonaa euroa unionin rahoitusta (avustuksina) tekniseen apuun, jonka avulla hankkeiden toteuttajat voivat saada 
hankkeista rahaston kannalta luottokelpoisia.

Lisäksi on perustettu 1,3 miljoonan euron ohjelma, jonka avulla koheesiorahastoa ja rakennerahastoja hallinnoiville kansallisille ja alueel
lisille viranomaisille tiedotetaan rahoitusmenetelmistä sekä energiatehokkuutta ja uusiutuvaa energiaa koskevista vaihtoehdoista. Ohjelmaa 
hoitaa EPEC (2).

Asetuksen (EU) N:o 1233/2010 mukaisesti unionin varat on osoitettava investointihankkeisiin ja tekniseen apuun 31. maaliskuuta 2014 
mennessä. Ehdotuksille ei ole asetettu muita määräaikoja. Välineen toiminta päätetään todennäköisesti vuoden 2024 jälkeen.

Rahaston/investointien hoitaja

Deutsche Bank vastaa esimerkiksi hankkeiden valinnasta ja due diligence -prosessin suorittamisesta ennen kuin hankkeet esitetään rahaston 
investointikomitealle hyväksyntää varten. Deutsche Bank hoitaa myös teknisen avun osaa ja esittää asiaa koskevat ehdotukset energian pää
osastolle hyväksyntää varten.

Investointikomitea

Investointikomitea arvioi rahaston hoitajan sille esittämät hankkeet ja antaa suosituksia hallintoneuvostolle. Komiteaan on nimetty väliai
kaisesti kaksi EIP:n edustajaa ja yksi CdP:n edustaja, kunnes sovitaan valintakriteereistä ja keskeisistä periaatteista.

Hallintoneuvosto

Hallintoneuvostolla on laajat valtuudet hallinnoida ja hoitaa rahastoa ja se päättää investoinneista investointikomitean suositusten perus
teella. Se ei voi kuitenkaan tehdä päätöksiä suurista kysymyksistä kuten perussäännön ja asiakirjojen muutoksista ilman valvontalautakun
nan hyväksyntää. Se raportoi valvontalautakunnalle neljännesvuosittain. Siihen kuuluu yksi edustaja komissiosta, yksi (puheenjohtaja) EIP:stä 
ja yksi CdP:stä.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:346:0005:0005:FI:PDF
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Valvontalautakunta

Valvontalautakunta pääasiassa valvoo jatkuvasti rahaston hoitoa, antaa strategista neuvontaa hallintoneuvostolle, laatii vuosittain rahas
tolle liiketoimintasuunnitelman osakkeenomistajien hyväksyttäväksi ja hyväksyy sijoitusohjeistuksen muutokset ym. Siihen kuuluu kaksi 
komission edustajaa, yksi EIP:n edustaja ja yksi CdP:n edustaja.

iv) Suunnitellut toimenpiteet, mukaan lukien nykyisistä rahoitusvälineistä aiheutuvaan vipuvaikutukseen perustuvat tavoitevolyymit

Rahaston hoitajan esittämän nykyisen liiketoimintasuunnitelman mukaan rahaston hankesuunnitelmaan kuuluu vuonna 2013 noin 
100 miljoonaa euroa sitoumuksia, josta noin 65 miljoonaa euroa tulee EU:lta (vipuvaikutus 1,5).

(1) Energiapalveluyritys (ESCO) voi energiatehokkuussopimuksen avulla auttaa viranomaista tekemään alkuinvestointeja (esimerkiksi parantamaan julkisten rakennusten suori
tustasoa tai asentamaan energiatehokasta katuvalaistusta) ilman taloudellista riskinottoa. 

(2) Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien asiantuntijakeskus (EPEC) on EIP:n, komission, jäsenvaltioiden ja ehdokasmaiden yhteinen aloite. Se auttaa julkisella sekto
rilla toimivia jäseniään parantamaan valmiuksiaan toteuttaa julkisen ja yksityisen sektorin väliseen kumppanuuteen liittyviä liiketoimia.
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Ulkoiset välineet (ei yksinomaan Euroopan kehitysrahastosta rahoitetut)

Alueelliset välineet

Naapuruuspolitiikan investointiväline (NIF)

i) Viittaus perussäädökseen

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1638/2006, annettu 24 päivänä lokakuuta 2006, eurooppalaista naapuruuden ja 
kumppanuuden välinettä koskevista yleisistä määräyksistä (EUVL L 310, 9.11.2006).

Yksi eurooppalaisen naapuruuden ja kumppanuuden välineen ENPI:n prioriteeteista on investointihankkeiden edistäminen Euroopan naa
puruuspolitiikan kumppanimaissa. Tämä kattaa myös naapuruuspolitiikan investointivälineen (NIF).

Unioni perusti NIF-välineen vuonna 2007. Komissio on hyväksynyt tästä välineestä jaksolla 2007–2012 seuraavat kahdeksan päätöstä, 
joiden kokonaismäärärahat ovat 545 miljoonaa euroa (eteläisiä naapurimaita koskevan välineen budjettikohta 324,7 miljoonaa euroa ja 
itäisiä naapurimaita koskevan välineen budjettikohta 220,3 miljoonaa euroa): C(2007)6280, C(2008)2698, C(2009)3951, C(2009)8985, 
C(2010)4400, C(2010)7989, C(2011)5547 ja C(2012)4533. Lisäksi joulukuussa 2012 päätettiin lisätä ENPI-päätöksen (2012)4533 mää
rärahoja 12,7 miljoonaa euroa itäisiä naapurimaita koskevan välineen budjettikohdassa ja 9,2 miljoonaa euroa eteläisiä naapurimaita kos
kevan välineen budjettikohdassa.

NIF-välineeseen on kuulunut vuoden 2011 alusta ympäristöalan ja luonnonvarojen, myös energian, kestävää hoitoa tukevaan temaatti
seen ohjelmaan kuuluva ilmastotoimien rahoitusikkuna, jonka tarkoituksena on panna täytäntöön hankkeita naapurimaiden auttamiseksi 
ilmastonmuutoksen torjunnassa hillintään ja/tai sopeutumiseen tähtäävillä toimenpiteillä. NIF-välineen ilmastotoimien rahoitusikkunaa 
hallinnoidaan yksinkertaistetusti ja sillä on yleisesti samat säännöt ja samat rahoitus- ja täytäntöönpanosäännöt kuin NIF:llä. Komissio on 
jo hyväksynyt vuonna 2011 (C(2011)9538) sille 17,3 miljoonan euron määrärahat, jotka se jakaa Latinalaisen Amerikan investointiväli
neen (LAIF) kanssa.

ii) Kulloisiakin toimenpiteitä vastaavat budjettikohdat

Alamomentti 19 08 01 01 – Euroopan naapuruus- ja kumppanuuspolitiikkaan liittyvä rahoitusyhteistyö Välimeren maiden kanssa (vuo
den 2013 budjettinimike)

Alamomentti 19 08 01 03 – Euroopan naapuruus- ja kumppanuuspolitiikkaan liittyvä rahoitusyhteistyö Itä-Euroopan kanssa (vuoden 
2013 budjettinimike)

Momentti 21 04 01 – Ympäristö ja luonnonvarojen kestävä hoito, energia mukaan luettuna (vuoden 2013 budjettinimike)

iii) Yleinen kuvaus rahoitusvälineistä, mukaan lukien niiden kesto ja vaikutukset talousarvioon

Tavoitteet ja soveltamisala

Eurooppalaisen naapuruuden ja kumppanuuden väline edistää Euroopan naapuruuspolitiikan tavoitteiden saavuttamista tai siihen liittyviä 
unionin alakohtaisia toimintaprioriteetteja vauhdittamalla alueelle suunnattavan lisärahoituksen antamista.

Naapuruuspolitiikan investointivälineen yleistavoitteena on saada aikaan lisäinvestointeja, joilla tuetaan vaurauden alueen aikaansaamista 
ja hyvien naapuruussuhteiden vahvistamista unionin ja naapurimaiden välillä. Välineellä täydennetään muita unionin rahoittamia ohjel
mia, ja sillä voidaan edistää kestävää ja osallistavaa kasvua sekä suotuisaa investointiympäristöä kumppanimaissa.

Naapuruuspolitiikan investointivälineen kolme tärkeintä strategista tavoitetta ovat näissä puitteissa seuraavat:
— energia- ja liikenneinfrastruktuurien parempi yhteenliittäminen unionin ja naapurimaiden välillä sekä naapurimaiden kesken, 

— yhteisiin ympäristöuhkiin, esimerkiksi ilmastonmuutokseen, puuttuminen, 

— älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun edistäminen erityisesti tukemalla pieniä ja keskisuuria yrityksiä.

Naapuruuspolitiikan investointivälineellä tuetaan ENP:n toimintasuunnitelmien täytäntöönpanoa. Tässä keskitytään viiteen pääsektoriin, 
jotka ovat energia, ympäristö (erityinen painopiste ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja siihen sopeutumisessa), liikenne, sosiaaliset kysy
mykset ja pk-yritysten kehittäminen.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:310:0001:0001:FI:PDF
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Maantieteellinen kattavuus ja lopulliset tuensaajat

Naapuruuspolitiikan investointivälineestä voivat saada tukea suoraan ne Euroopan naapuruuspolitiikan kumppanimaat, jotka ovat alle
kirjoittaneet toimintasuunnitelman, lukuun ottamatta niitä, jotka eivät ole tukikelpoisia kehityksen tason vuoksi. Muut maat, jotka eivät 
ole suoraan tukikelpoisia, voivat hyötyä NIF-toimista tapauskohtaisesti, kun otetaan huomioon alueelliset ja erityiset olosuhteet. Jäsenval
tioiden ja komission on päätettävä niiden tukikelpoisuudesta yksimielisesti.

Muita lopullisia tuensaajia ovat yksityinen sektori ja erityisesti pk-yritykset. Sekä monenväliset että kansalliset Euroopan kehitysrahoitus
laitokset voivat olla suoria tuensaajia ja tärkeitä välineen sidosryhmiä.

Tekniset pääominaisuudet

NIF-välineessä voidaan käyttää riskipääomaa (oman pääoman ehtoiset ja sen luonteiset investoinnit), riskinjakovälineitä, takauksia, lainoja 
sekä muunlaista rahoitusta kuten investointiavustuksia, korkotukea ja teknistä apua.

Sen täytäntöönpanossa voidaan käyttää suoraa, välillistä, yhteistä ja osittain hajautettua hallintotapaa.

Talousarvion kesto ja vaikutus

Tähän välineeseen liittyvät päätökset ovat voimassa monivuotisen rahoituskehyksen (2007–2013) aikana ja niitä voidaan jatkaa vuosien 
2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen mukaisesti.

Vuonna 2012 tehtyjä päätöksiä koskevat sopimukset on (molempien alueiden osalta) tehtävä viimeistään 6. heinäkuuta 2015. Tämä ei ole 
välineen keston päättymispäivä, vaan viimeinen päivä, jona välineen perustamista koskevista yksittäisistä päätöksistä voidaan tehdä sopi
mus. Yksittäisten hankkeiden kesto vahvistetaan tapauskohtaisesti eikä sitä ole rajoitettu.

Talousarvio on 766,92 miljoonaa euroa, joka jakautuu kahden naapuruusalueen kesken seuraavasti:
CRIS-viite Kokonaissitoumuksen kumulatiivinen määrä

(enimmäismäärä 2007 – huhtikuu 2013)

Budjettikohta

Eteläiset naapurimaat
ENPI/2007/019548 158 000 000 19 08 01 01
ENPI/2011/023086 309 220 334 19 08 01 01

Yhteensä 467 220 334
Itäiset naapurimaat

ENPI/2007/019549 137 000 000 19 08 01 03
ENPI/2011/023087 162 700 000 19 08 01 03

Yhteensä 299 700 000
iv) Suunnitellut toimenpiteet, mukaan lukien nykyisistä rahoitusvälineistä aiheutuvaan vipuvaikutukseen perustuvat tavoitevolyymit

Komissio hyväksyi 11. maaliskuuta 2013 täytäntöönpanopäätöksen (C(2013)1276), jossa hyväksyttiin edellä olevaan taulukkoon sisälly
tetty 200 miljoonan euron enimmäisosuus.

Kun arvioidaan talousarviovaikutusta vuonna 2013, oletusten on perustuttava vuodeksi 2013 odotettuun 200 miljoonan euron määrään 
(tilanne huhtikuussa 2013). Tavoitteena on NIF-välineen aiempiin tilanteisiin vuosina 2008–2012 perustuva vipuvaikutus 31,1 (hankkei
den kokonaiskustannukset jaettuna unionin rahoitusosuudella viitejakson aikana). Näin saatu vuoden 2013 tavoitevolyymi olisi noin
6 220 miljoonaa euroa rahoitusta, joka voidaan ottaa käyttöön välineen avulla. Nämä volyymit ovat vain ohjeellisia, sillä laskelmassa ei 
oteta huomioon aikaa eikä jakautumisvaikutuksia.
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Keski-Aasian investointikehys (IFCA) ja Aasian investointiväline (AIF)

i) Viittaus perussäädökseen

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1905/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kehitysyhteistyön rahoitusvälineen 
perustamisesta (EUVL L 378, 27.12.2006, s. 41).

Komissio ehdotti naapuruuspolitiikan investointivälineen ensimmäisten tulosten perusteella, että perustettaisiin investointivälineitä, joi
den kohteena olisivat kehitysyhteistyön rahoitusvälinettä koskevan asetuksen soveltamisalaan kuuluvat maat alun perin Keski-Aasiassa, 
Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Aasiaa varten luotiin kaksi välinettä, Keski-Aasian investointikehys (IFCA) vuonna 2010 ja Aasian 
investointiväline (AIF) vuonna 2011. Näiden kahden välineen mallina on ollut NIF-väline, ja niiden tavoitteet ja laajuus ovat samantyyp
piset kuin maaliskuussa 2008 sovituissa NIF-välineen yleisissä puitteissa on määritelty (ks. NIF-välinettä koskeva osuus).

Huhtikuusta 2013 alkaen vuosien 2010, 2011 ja 2012 talousarviosta rahoitetusta IFCA-välineestä on rahoitettu kahta päätöstä ja vuosien 
2011 ja 2012 talousarviosta rahoitetusta AIF-välineestä yhtä päätöstä.

ii) Kulloisiakin toimenpiteitä vastaavat budjettikohdat

Momentti 19 10 02 – Yhteistyö Keski-Aasian kehitysmaiden kanssa (vuoden 2013 budjettinimike),

Alamomentti 19 10 01 01 – Yhteistyö Aasian kehitysmaiden kanssa (vuoden 2013 budjettinimike).

iii) Yleinen kuvaus rahoitusvälineistä, mukaan lukien niiden kesto ja vaikutukset talousarvioon

Tavoitteet ja soveltamisala

IFCA-välineen päätarkoitus on edistää lisäinvestointeja ja tärkeimpiä infrastruktuureita. Painopiste ensimmäisellä täytäntöönpanokaudella 
on energiassa ja ympäristössä. Keski-Aasiaa koskevien strategioiden edistymisen myötä voidaan olettaa, että väline laajenee kattamaan 
myös liikenteen, pk-yritykset ja sosiaalisen infrastruktuurin Keski-Aasian maissa.

AIF-välineen päätarkoitus on edistää lisäinvestointeja ja tärkeimpiä infrastruktuureita. Painopiste on ilmastonmuutoksessa, energian ja 
ympäristön alalla tehtävissä vihreissä investoinneissa sekä pk-yrityksissä ja sosiaalisessa infrastruktuurissa. Voidaan odottaa, että väline laa
jenee kattamaan myös liikennesektorin.

Maantieteellinen kattavuus ja lopulliset tuensaajat

Näiden kahden välineen lopulliset tuensaajat ovat kyseisten kahden alueen maat. Muita lopullisia tuensaajia ovat yksityinen sektori ja eri
tyisesti pk-yritykset.

Tukikelpoiset rahoituslaitokset saattavat olla välineiden suoria tuensaajia ja tärkeitä sidosryhmien edustajia.

Tekniset pääominaisuudet

Välineestä rahoitetaan seuraavantyyppisiä toimintoja:

— julkisiin infrastruktuurihankkeisiin tehtävien investointien yhteisrahoitus, 

— lainatakausten kustannusten rahoittaminen, 

— korkotuki, 

— tekninen apu, 

— riskipääomatoimet.

Välineissä voidaan käyttää keskitettyä (suoraa ja välillistä), yhteistä ja osittain hajautettua hallintotapaa.

Talousarvion kesto ja vaikutus

IFCA ja AIF on otettu käyttöön kehitysyhteistyön rahoitusvälineen ajaksi eli 30 päivään joulukuuta 2013 asti, ja niitä voidaan jatkaa vuo
sien 2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen mukaisesti.

Viimeinen päivä sopimuksen tekemiselle on IFCA:n osalta 2. elokuuta 2015 ja AIF:n osalta 7. joulukuuta 2014, ja molemmat päivämäärät 
liittyvät vuonna 2011 tehtyihin päätöksiin. Tämä ei ole välineen keston päättymispäivä, vaan viimeinen päivä, jona välineiden perusta
mista koskevista yksittäisistä päätöksistä voidaan tehdä sopimus. Yksittäisten hankkeiden kesto vahvistetaan tapauskohtaisesti eikä sitä ole 
rajoitettu.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:378:0041:0041:FI:PDF
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Talousarvio on 95 miljoonaa euroa, joka jakautuu alueiden kesken seuraavasti:

Päätösviite Kokonaissitoumuksen kumulatiivinen määrä

(enimmäismäärä)

Budjettikohta

Keski-Aasian investointikehys (IFCA)

DCI-ASIE/2010/021–627 20 000 000 19 10 02

DCI-ASIE/2011/023–117 45 000 000 19 10 02

Aasian investointiväline (AIF)

DCI-ASIE/2011/022–036 30 000 000 19 10 01 01

iv) Suunnitellut toimenpiteet, mukaan lukien nykyisistä rahoitusvälineistä aiheutuvaan vipuvaikutukseen perustuvat tavoitevolyymit

Vuotta 2013 koskevan toimintasuunnitelman mukaan IFCA-välineen nykyisiin 28,9 miljoonan euron määrärahoihin suunnitellaan lisä
ystä.

Vuotta 2013 koskevan toimintasuunnitelman mukaan vuonna 2011 tehtyyn komission päätökseen suunnitellaan AIF:n osalta vähäistä 
muutosta, jolloin saavutetaan 15 miljoonan euron enimmäismäärä.

Aiempien tietojen perusteella arvioitu vipuvaikutus (IFCA-välineen osalta vuodet 2010–2012 ja AIF-välineen osalta vuodet 2011 ja 2012) 
on IFCA-välineen osalta 11,4 ja AIF-välineen osalta 6,5 (hankkeiden kokonaiskustannukset jaettuna EU:n rahoitusosuudella viitejakson 
aikana). Näiden oletusten perusteella tavoitevolyymi olisi IFCA-välineen osalta noin 329 miljoonaa euroa (28,9 × 11,4) ja AIF-välineen 
osalta 97 miljoonaa euroa (15 × 6,5). Nämä volyymit ovat vain ohjeellisia, sillä laskelmassa ei oteta huomioon aikaa eikä jakautumisvai
kutuksia.
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Latinalaisen Amerikan investointiväline (LAIF)

i) Viittaus perussäädökseen

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1905/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kehitysyhteistyön rahoitusvälineen 
perustamisesta (EUVL L 378, 27.12.2006, s. 41).

Rahoitusväline perustettiin vuonna 2009 asetuksella (EY) N:o 1905/2006 vuosiksi 2009–2013. Komission rahoitusosuudesta päätetään 
vuosittain.

ii) Kulloisiakin toimenpiteitä vastaavat budjettikohdat

Momentti 19 09 01 – Yhteistyö Latinalaisen Amerikan kehitysmaiden kanssa (vuoden 2013 budjettinimike)

Momentti 21 04 01 – Ympäristö ja luonnonvarojen kestävä hoito, energia mukaan luettuna (vuoden 2013 budjettinimike)

iii) Yleinen kuvaus rahoitusvälineistä, mukaan lukien niiden kesto ja vaikutukset talousarvioon

Tavoitteet ja soveltamisala

LAIF-välineen päätarkoituksena on edistää lisäinvestointeja liikenne-, energia- ja ympäristösektorin infrastruktuuriin ja tukea sosiaalisek
torin, esimerkiksi terveydenhuolto- ja koulutussektorin, sekä yksityisen sektorin kehittämistä Latinalaisen Amerikan maissa. Välineestä 
tuetaan pk-yritysten kasvua mahdollistamalla useiden rahoitusvälineiden käyttö Latinalaisessa Amerikassa.

LAIF-välineeseen on myös kuulunut vuoden 2011 alusta ilmastotoimien rahoitusosio, jonka tarkoituksena on panna täytäntöön hank
keita kumppanimaiden auttamiseksi ilmastonmuutoksen torjunnassa hillintään ja/tai sopeutumiseen tähtäävillä toimenpiteillä. Kuten edellä 
mainittiin, komission täytäntöönpanopäätöksessä 2011 C (2011)9538 hyväksyttiin 17,3 miljoonan euron määräraha kehitysyhteistyön 
rahoitusvälinettä varten jaettavaksi NIF-välineen kanssa.

Maantieteellinen kattavuus ja lopulliset tuensaajat

Lopullisia tuensaajia ovat asetuksessa (EY) N:o 1905/2006 mainitut Latinalaisen Amerikan maat.

Muita lopullisia tuensaajia ovat yksityinen sektori ja erityisesti pk-yritykset sellaisten toimintaluokkien osalta, jotka tähtäävät yksityisen 
sektorin kehittämiseen. Tukikelpoiset rahoituslaitokset ovat kehitysyhteistyön rahoitusvälineen toimien sidosryhmiä.

Tekniset pääominaisuudet

LAIF-välineestä rahoitetaan seuraavantyyppisiä toimintoja:

— julkisiin infrastruktuurihankkeisiin tehtävien investointien yhteisrahoitus, 

— lainatakausten kustannusten rahoittaminen, 

— korkotuki, 

— tekninen apu, 

— riskipääomatoimet.

Välineessä voidaan käyttää keskitettyä (suoraa ja välillistä), yhteistä ja osittain hajautettua hallintotapaa.

Talousarvion kesto ja vaikutus

LAIF on voimassa 31. joulukuuta 2013 asti ja sille suunnitellut budjettimäärärahat ovat 147,150 miljoonaa euroa. Sitä voidaan jatkaa vuo
sien 2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen mukaisesti.

Vuonna 2012 tehtyjä päätöksiä koskevat sopimukset on tehtävä viimeistään 31. joulukuuta 2013. Tämä ei ole välineen keston päätty
mispäivä, vaan viimeinen päivä, jona välineen perustamista koskevista yksittäisistä päätöksistä voidaan tehdä sopimus. Yksittäisten hank
keiden kesto vahvistetaan tapauskohtaisesti eikä sitä ole rajoitettu.

CRIS-päätösviite Kokonaissitoumuksen kumulatiivinen määrä

(enimmäismäärä 2007 – huhtikuu 2013)

Budjettikohta

DCI-ALA/2009/21734 129 850 000 19 09 01

Yhdessä NIF-välineen kanssa C(2011)9538 17 300 000 21 04 01

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:378:0041:0041:FI:PDF


KOMISSIO
TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ VARAINHOITOASETUKSEN 49 ARTIKLAN 1 KOHDAN E ALAKOHDAN MUKAISESTI

II/1268 FI Euroopan unionin virallinen lehti 20.2.2014

iv) Suunnitellut toimenpiteet, mukaan lukien nykyisistä rahoitusvälineistä aiheutuvaan vipuvaikutukseen perustuvat tavoitevolyymit

LAIF-välineen suunnitellut talousarviositoumukset ovat 45 miljoonaa euroa, joka rahoitetaan vuoden 2013 määrärahoista. Meneillään ole
van vuosien 2010–2012 täytäntöönpanon tietojen perusteella vipuvaikutus on 26,3 (hankkeiden kokonaiskustannukset jaettuna unionin 
rahoitusosuudella). Näiden oletusten perusteella vuoden 2013 ohjeelliset tavoitevolyymit ovat noin 1 183 miljoonaa euroa. Nämä volyy
mit ovat vain ohjeellisia, sillä laskelmassa ei oteta huomioon aikaa eikä jakautumisvaikutuksia.
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Muut välineet

Tuki Euro–Välimeri-investointi- ja kumppanuusvälineeseen (FEMIP)

i) Viittaus perussäädökseen

Edelliset säädökset olivat rahoitukselliset ja tekniset liitännäistoimenpiteet (MEDA I ja MEDA II vuosina 1996–2006).

FEMIP-välineen nykyinen perussäädös on eurooppalainen naapuruutta ja kumppanuutta koskeva väline (ENPI) vuosiksi 2007–2013. Sn 
oikeusperusta on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1638/2006, annettu 24 päivänä lokakuuta 2006, eurooppalaista naa
puruuden ja kumppanuuden välinettä koskevista yleisistä määräyksistä (EUVL L 310, 9.11.2006).

ii) Kulloisiakin toimenpiteitä vastaavat budjettikohdat

19 08 01 01 – Euroopan naapuruus- ja kumppanuuspolitiikkaan liittyvä rahoitusyhteistyö Välimeren maiden kanssa (vuoden 2013 bud
jettinimike)

iii) Yleinen kuvaus rahoitusvälineistä, mukaan lukien niiden kesto ja vaikutukset talousarvioon

Tavoitteet ja soveltamisala

FEMIP-tuen tavoitteena on tarjota pääomaa Välimeren kumppanimaiden yksityissektorille ehdoin, joita ei ole tarjolla paikallistasolla.

Riskipääomaa sijoitetaan suoraan tai välillisesti, jotta voidaan i) tukea yksityistä sektoria eli mahdollistaa yritysten perustaminen, saneeraus 
tai kasvu, ii) vahvistaa paikallisen rahoitussektorin roolia tukemalla uusien laitosten perustamista tai uusien toimintojen luomista yksityisen 
sektorin hyödyksi.

FEMIP-tointen tueksi Välimeren alueella annetaan teknistä apua, jonka erityinen painopiste on yksityisen sektorin kehittäminen.

Maantieteellinen kattavuus ja lopulliset tuensaajat

FEMIP-välineen piirissä on 10 eteläisen Välimeren alueen valtiota. Riskipääomajärjestelyn tuensaajia ovat yksityinen sektori yleisesti sekä 
pk-yritykset ja rahoituksen välittäjät. Teknisen avun saajia ovat yksityiset yritykset, julkiset laitokset ja rahoituksen välittäjät.

Tekniset pääominaisuudet

Tämä toimi, jonka tavoitteena on riskipääomarahoittaminen ja teknisen avun toimet, pannaan täytäntöön siten, että hallintotapa on välil
linen keskitetty hallinnointi Euroopan investointipankin kanssa.

Euroopan investointipankille on siirretty seuraavat toiminnot:

— riskipääomatoimet, 

— teknisen avun toimet, 

— erityisehdoin myönnettävät lainat, 

— korkotuet.

Talousarvion kesto ja vaikutus

FEMIP on toiminnassa monivuotisen rahoituskehyksen (2007–2013) ajan. Vuotuinen talousarviositoumus on ollut 32 miljoonaa euroa ala
momentista 19 08 01 01. Näin ollen kokonaismäärärahat vuosiksi 2007–2013 ovat 224 miljoonaa euroa.

Vuoden 2012 sitoumukset on pantava täytäntöön viimeistään 11. marraskuuta 2028.

iv) Suunnitellut toimenpiteet, mukaan lukien nykyisistä rahoitusvälineistä aiheutuvaan vipuvaikutukseen perustuvat tavoitevolyymit

FEMIP-järjestelyn odotettiin saavan 32 miljoonaa euroa, joka rahoitettaisiin vuoden 2013 budjettimäärärahoista.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:310:0001:0001:FI:PDF
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Energiatehokkuutta ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä edistävä maailmanlaajuinen rahasto (GEEREF)

i) Viittaus perussäädökseen

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1905/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kehitysyhteistyön rahoitusväli
neen perustamisesta (EUVL L 378, 27.12.2006, s. 41).

GEEREF hyväksyttiin ympäristöalan ja luonnonvarojen, myös energian, kestävää hoitoa tukevan temaattisen ohjelman 
(ENRTP 2007–2010) vuotuisissa toimintasuunnitelmissa.

Paikallisten rahastojen tukivälineen oikeusperusta: valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty varainhoitoasetuksen 54 artik
lan 2 kohdassa.

ii) Kulloisiakin toimenpiteitä vastaavat budjettikohdat

Momentti 21 04 01 – Ympäristö ja luonnonvarojen kestävä hoito, energia mukaan luettuna (vuoden 2013 budjettinimike)

iii) Yleinen kuvaus rahoitusvälineistä, mukaan lukien niiden kesto ja vaikutukset talousarvioon

Tavoitteet ja soveltamisala

GEEREF on innovatiivinen rahoitusväline, jonka tavoitteena on edistää energiatehokkuutta ja uudistuvia energianlähteitä kehitysmaissa 
ja siirtymätalouksissa. Se on rakenteeltaan rahasto-osuusrahasto, ja sen strategiana on investoida alueellisiin pääomasijoitusrahastoihin, 
joiden investoinnit kohdennetaan energiatehokkuutta ja uudistuvia energianlähteitä koskeviin pieniin ja keskisuuriin hankkeisiin, ja aut
taa näin osaltaan kehittämään näitä rahastoja.

Tavoitteena on edistää uusiutuvan energian, energiatehokkuuden ja muiden puhtaiden energiateknologioiden yleistymistä kehitysmai
den ja siirtymätalouksien (myös hallintoalueiden) markkinoille ja palveluihin. Näin pyritään parantamaan vähähiilisen, turvallisen ja edul
lisen energian saatavuutta, parantamaan vähäosaisten tai muita heikommassa asemassa olevien väestönosien taloudellisia ja sosiaalisia 
olosuhteita ja edistämään kestävää taloudellista kehittämistä sekä samalla edistämään ympäristönsuojelua.

Maantieteellinen kattavuus ja lopulliset tuensaajat

GEEREF kattaa tuen alueellisille alarahastoille Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, Karibian ja Tyynenmeren saarivaltioissa, Euroopan naa
puruuspolitiikan piiriin kuuluvissa maissa ja Venäjällä, Latinalaisessa Amerikassa ja Aasiassa (myös Keski-Aasiassa ja Lähi-idässä). Erityi
sesti painotetaan Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden (AKT-maiden) tarpeiden täyttämistä.

Talousarvion kesto ja vaikutus

GEEREF-välineen toimintojen viimeinen päivä on 13. joulukuuta 2022 laskettuna päivästä, jona viimeinen sitoumus on kirjattu.

Päätösviite Kokonaissitoumuksen kumulatiivinen määrä

(enimmäismäärä)

Budjettikohta

DCI-ENV/2007/147331 sekä lisäykset, 
joiden CRIS-viitteet ovat 168 899 ja 282 314)

76 100 000 21 04 01

Lisäksi momentista 21 04 05 osoitetaan 5 miljoonaa euroa GEEREF-välineeseen liitettävän tukivälineen perustamista varten.

iv) Suunnitellut toimenpiteet, mukaan lukien nykyisistä rahoitusvälineistä aiheutuvaan vipuvaikutukseen perustuvat tavoitevolyymit

Vuoden 2013 talousarviomäärärahoissa ei ole suunnitteilla talousarviositoumuksia GEEREF-välinettä varten (tilanne huhtikuussa 2013).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:378:0041:0041:FI:PDF


KOMISSIO
TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ VARAINHOITOASETUKSEN 49 ARTIKLAN 1 KOHDAN E ALAKOHDAN MUKAISESTI

20.2.2014 FI Euroopan unionin virallinen lehti II/1271

Laajentumismaiden rahoitusvälineet

Turkki

Anatolian riskipääomahanke

i) Viittaus perussäädökseen
Neuvoston asetus (EY) N:o 1085/2006, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2006, liittymistä valmistelevasta tukivälineestä, ja erityisesti sen 
14 artiklan 3 kohta (EUVL L 210, 31.7.2006, s. 82).

Lisäviitteet:

— Vakautusvälineen perustamisesta 15 päivänä marraskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1717/2006 (EUVL L 327, 24.11.2006, s. 1) 2 artiklan 1 kohdan mukaan asetuksen nojalla myönnettävän unionin avun on 
ainoastaan täydennettävä siihen liittyvien ulkoisen avun välineiden mukaisesti annettavaa unionin apua. 

— Asetuksessa (EY) N:o 1085/2006 vahvistetaan ehdokasmaille ja mahdollisille ehdokkaille annettavan liittymistä valmistelevan avun 
tavoitteet ja pääperiaatteet. 

— Bosnia ja Hertsegovinan Eurooppa-kumppanuutta koskeva neuvoston päätös 2008/211/EY (EUVL L 80, 19.3.2008, s. 18). 

— Bosnia ja Hertsegovinaa koskeva yhteinen toiminta 2007/87/YUTP (EUVL L 35, 8.2.2007, s. 35) ja päätös 2007/427/YUTP 
(EUVL L 159, 20.6.2007, s. 63).

ii) Kulloisiakin toimenpiteitä vastaavat budjettikohdat
Momentti 13 05 02 – Liittymistä valmisteleva tukiväline (IPA) – Aluekehityksen osa-alue (2007–2013) (vuoden 2014 budjettinimike)

iii) Yleinen kuvaus rahoitusvälineistä, mukaan lukien niiden kesto ja vaikutukset talousarvioon
Anatolian riskipääomahankkeella edistetään alueellisen kilpailukyvyn toimintaohjelman tavoitteiden saavuttamista, esimerkiksi rahoitus
välineiden luomista ja kehittämistä.

Päätavoitteita ovat pk-yritysten rahoitusmahdollisuuksien parantaminen kohdealueella uuden varojen ryhmän (riskipääoma) käyttöönoton 
myötä.

Välineestä rahoitetaan investointeja sekä perinteisillä että innovatiivisilla aloilla Turkissa. Erityistä painoarvoa annetaan tekstiili- ja maata
lousalalla ja elintarvikkeiden jalostuksessa toimiville tuotantoyrityksille sekä palvelusektorilla matkailualalle.

Maantieteellisesti väline kattaa 43 Turkin vähiten kehittynyttä maakuntaa 12:lla NUTS II -alueella, joilla tulot asukasta kohden ovat alle 
75 prosenttia Turkin vuoden 2001 keskiarvosta, joka on esitetty alueellisen kilpailukyvyn toimintaohjelmassa. Erityisenä painopisteenä on 
Kaakkois-Anatolian yhdeksän vähiten kehittynyttä maakuntaa.

Välineessä voidaan käyttää riskipääomaa (pääomasijoituksia) ja teknistä apua.

Komissio toteuttaa välineen välillistä hallintotapaa käyttäen varainhoitoasetuksen 139 artiklan mukaisesti. Komissio voi välillisessä hallin
nossa siirtää täytäntöönpanoon liittyviä tehtäviä seuraavalle monenkeskiselle kehitysrahoituslaitokselle: Euroopan investointipankki (EIP).

Välineen kokonaismäärärahat ovat 16 300 000 euroa, josta 13 855 000 euroa on EU:n osuutta (85 %) ja loput kansallista julkista osara
hoitusta. Tavoitteena on vivuttaa kokonaisinvestoinniksi ainakin kaksi kertaa EU:n osuuden määrä eli 30 000 000 euroa.

Välineeseen liittyviä investointeja aloitettiin tehdä elokuussa 2011. Investointijakso on enintään 6,5 vuotta (eli se päättyy 31. joulu
kuuta 2017), minkä jälkeen portfoliota päätetään enintään 5 vuoden ajan (eli se päättyy viimeistään 31. joulukuuta 2022).

iv) Suunnitellut toimenpiteet, mukaan lukien nykyisistä rahoitusvälineistä aiheutuvaan vipuvaikutukseen perustuvat tavoitevolyymit
Liittymistä valmistelevan tukivälineen tavoitteena on yhteensä 30 miljoonan sitoumukset, mutta se hyväksyy sitoumukset 40 miljoonaan 
euroon asti. Sen vähimmäiskoko on 20 miljoonaa euroa.

Vipuvaikutustavoite on 30 miljoonaa euroa / 16,3 miljoonaa euroa = 1,84.
Vipuvaikutustavoite, kun käytetään soveltamissääntöjen määritelmää: 30 miljoonaa euroa / 13,855 miljoonaa euroa (ainoastaan 85 % pro
sentin suuruinen unionin osuus) = 2,17
Rahoitusvälineistä hyötyvien yritysten määrä: vähintään 8 pk-yritystä.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0082:0082:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:327:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:080:0018:0018:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:035:0035:0035:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:159:0063:0063:FI:PDF
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Suur-Anatolian takausväline

i) Viittaus perussäädökseen

Neuvoston asetus (EY) N:o 1085/2006, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2006, liittymistä valmistelevasta tukivälineestä, ja erityisesti sen 
14 artiklan 3 kohta (EUVL L 210, 31.7.2006, s. 82).

Lisäviitteet:

— Vakautusvälineen perustamisesta 15 päivänä marraskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1717/2006 (EUVL L 327, 24.11.2006, s. 1) 2 artiklan 1 kohdan mukaan asetuksen nojalla myönnettävän unionin avun on 
ainoastaan täydennettävä siihen liittyvien ulkoisen avun välineiden mukaisesti annettavaa unionin apua. 

— Asetuksessa (EY) N:o 1085/2006 vahvistetaan ehdokasmaille ja mahdollisille ehdokasmaille annettavan liittymistä valmistelevan avun 
tavoitteet ja pääperiaatteet. 

— Bosnia ja Hertsegovinan Eurooppa-kumppanuutta koskeva neuvoston päätös 2008/211/EY (EUVL L 80, 19.3.2008, s. 18). 

— Bosnia ja Hertsegovinaa koskeva yhteinen toiminta 2007/87/YUTP (EUVL L 35, 8.2.2007, s. 35) ja päätös 2007/427/YUTP 
(EUVL L 159, 20.6.2007, s. 63).

ii) Kulloisiakin toimenpiteitä vastaavat budjettikohdat

Momentti 13 05 02 – Liittymistä valmisteleva tukiväline (IPA) – Aluekehityksen osa-alue (2007–2013) (vuoden 2014 budjettinimike)

iii) Yleinen kuvaus rahoitusvälineistä, mukaan lukien niiden kesto ja vaikutukset talousarvioon

Suur-Anatolian takausjärjestelmän rahoitusvälineellä edistetään alueellisen kilpailukyvyn toimintaohjelman tavoitteiden saavuttamista, esi
merkiksi rahoitusvälineiden luomista ja kehittämistä.

Sen päätavoitteita ovat mikro- ja pk-yritysten rahoitusmahdollisuuksien lisääminen kohdealueella luottotakauksilla, jolloin rahoituksen välit
täjien riskiä voidaan jakaa ja kaupallisten pankkien kapasiteetti antaa lainaa mikro- ja pk-yrityksille paranee. Samalla pk-yritysten vakuus
rasite vähenee. Luottotakausten lisäksi Euroopan investointipankki tarjoaa rahoituksen välittäjille kohdealueella pk-yritysten globaalilainan, 
jolla lisätään entisestään pk-yritysten mahdollisuuksia saada rahoitusta ja joka kuuluu erottamattomana osana hankkeeseen.

Maantieteellisesti väline kattaa 43 Turkin vähiten kehittynyttä maakuntaa 12:lla NUTS II -alueella, joilla tulot asukasta kohden ovat alle 
75 prosenttia Turkin vuoden 2001 keskiarvosta, joka on esitetty alueellisen kilpailukyvyn toimintaohjelmassa yhteisen täytäntöönpano
asetuksen mukaisesti (Komission 7 päivänä joulukuuta 2011 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin ulkoi
sen toiminnan välineiden täytäntöönpanoa koskevista yhteisistä säännöistä ja menettelyistä, KOM(2011) 842).

Välineessä voidaan käyttää riskinjakovälineitä, takauksia, lainoja ja teknistä apua seuraavasti:

— pilari 1 (mikroluottojen vastatakausosuus) on vastatakausjärjestelmä, joka pannaan toimeen Turkin ainoan erikoistuneen takauslai
toksen Kredi Garanti Fonun (KGF) välityksellä, 

— pilari 2 (pk-yritysten lainatakausjärjestely), joka pannaan toimeen viiden tai kuuden liikepankin välityksellä ja joka on suoraan sidok
sissa EIP:n Suur-Anatolian pk-yritysten lainaohjelmaan ja 

— pilari 3 (valmiuksien kehittämisen ja edistämisen osuus), jonka päätoimijoille annetaan erityistä koulutusta ja jonka kautta välinettä 
myös edistetään.

Komissio panee välineen toimeen välillistä hallintotapaa käyttäen varainhoitoasetuksen 139 artiklan mukaisesti. Komissio voi välillisessä 
hallinnossa siirtää täytäntöönpanoon liittyviä tehtäviä seuraavalle monenkeskiselle kehitysrahoituslaitokselle: Euroopan investointirahasto 
(EIR)

Välineen kokonaismäärärahat ovat 51,2 miljoonaa euroa, jonka vipuvaikutuksena on 937,5 miljoonan euron kokonaisinvestoinnit. EU:n 
sitoumus: 43 484 210,53 euroa (= talousarviomaksut) (vastaa EU:n 85 prosentin osuutta).

Välineeseen liittyviä investointeja alettiin tehdä toukokuussa 2010. Investointijakso on enintään 54 kuukautta (eli se päättyy 31. joulu
kuuta 2014), minkä jälkeen portfoliota päätetään enintään 92 kuukauden ajan (eli se päättyy viimeistään 31. joulukuuta 2017).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0082:0082:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:327:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:080:0018:0018:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:035:0035:0035:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:159:0063:0063:FI:PDF
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iv) Suunnitellut toimenpiteet, mukaan lukien nykyisistä rahoitusvälineistä aiheutuvaan vipuvaikutukseen perustuvat tavoitevolyymit
Luottotakausten muodossa yrityksille myönnetyn lainavolyymin määrä: 937,5 miljoonaa euroa.

Rahoitusvälineestä hyötyvien yritysten määrä: 6 000 (1 500 mikroyritystä + 4 500 pk-yritystä).

Vipuvaikutus: 937,5 miljoonaa euroa / 51,2 miljoonaa euroa = 18,32.
Vipuvaikutus, kun käytetään soveltamissääntöjen määritelmää: 937,5 miljoonaa euroa / 43,5 miljoonaa euroa (ainoastaan 85 % prosentin 
suuruinen EU:n osuus) = 21,55.
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Länsi-Balkan

Länsi-Balkanin yrityskehitys- ja innovointivälineeseen sisältyvä takausväline

i) Viittaus perussäädökseen

Neuvoston asetus (EY) N:o 1085/2006, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2006, liittymistä valmistelevasta tukivälineestä, ja erityisesti sen 
14 artiklan 3 kohta (EUVL L 210, 31.7.2006, s. 82).

ii) Kulloisiakin toimenpiteitä vastaavat budjettikohdat

Alamomentti 22 02 07 01 – Alueelliset ja horisontaaliset ohjelmat (vuoden 2013 budjettinimike)

iii) Yleinen kuvaus rahoitusvälineistä, mukaan lukien niiden kesto ja vaikutukset talousarvioon

Euroopan unionin takausjärjestelmän rahoitusvälineellä vauhditetaan Länsi-Balkanin sosioekonomisen kasvun tavoitteiden saavuttamista.

Sillä pyritään pääasiassa luomaan ennakkoedellytykset innovatiivisten yritysten, joilla on paljon potentiaalia, perustamiselle ja kasvulle. Väli
neestä annetaan takaus pk-yritysten lainoille, joita liikepankit ovat myöntäneet uusille pk-yrityksille. Näin parannetaan pk-yritysten rahoi
tusmahdollisuuksia ja mahdollisesti alennetaan lainanoton kustannuksia.

Välineessä voidaan antaa takaus, joka kattaa enintään 70 prosenttia kohteena olevien pk-yritysten uusista lainoista johtuvista ensimmäisistä 
tappioista, ja jossa takausvastuu on enintään 25 prosenttia koko lainaportfoliosta. Tarkka takausosuus ja -vastuu päätetään tapauskohtai
sesti.

Komissio panee välineen toimeen välillistä hallintotapaa käyttäen varainhoitoasetuksen 139 artiklan mukaisesti. Komissio voi välillisessä 
hallinnossa siirtää täytäntöönpanoon liittyviä tehtäviä Euroopan investointipankkiryhmälle, myös Euroopan investointirahastolle. Väline 
pannaan toimeen välillistä hallintotapaa käyttäen, ja Euroopan investointirahastolle siirretään täytäntöönpanoon liittyviä tehtäviä.

Väline alkoi toimia vuonna 2013, ja siinä taataan lainoja, jotka erääntyvät viimeistään 2023. Maantieteellisesti väline kattaa Länsi-Balkanin 
yhteisen täytäntöönpanoasetuksen mukaisesti (ks. KOM(2011) 842).

iv) Suunnitellut toimenpiteet, mukaan lukien nykyisistä rahoitusvälineistä aiheutuvaan vipuvaikutukseen perustuvat tavoitevolyymit

Välineen kokonaismäärärahat ovat 21,9 miljoonaa euroa, jolla vivutetaan 140 miljoonan euron kokonaisinvestoinnit, jolloin vipuvaikutus 
on 6.

Talousarviositoumusten yhteismäärä joulukuussa 2012 oli 16,5 miljoonaa euroa (josta 1,5 miljoonaa euroa maksuja hallinnoijana toimi
valle EIR:lle ja 15 miljoonaa euroa takuupääomaa), jota korotetaan vuoden 2013 toisella neljänneksellä 5,4 miljoonaa euroa (DN024091, 
usean edunsaajan IPA-ohjelma 2013). Tästä määrästä 0,4 miljoonaa euroa on maksuja EIR:lle ja 5 miljoonaa euroa takuupääoman koro
tusta tavoitteeseen eli 20 miljoonaan euroon.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0082:0082:FI:PDF
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Länsi-Balkanin yrityskehitys- ja innovointivälineeseen sisältyvä yritysten laajentumisrahasto (ENEF)

i) Viittaus perussäädökseen

Neuvoston asetus (EY) N:o 1085/2006, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2006, liittymistä valmistelevasta tukivälineestä, ja erityisesti sen 
14 artiklan 3 kohta (EUVL L 210, 31.7.2006, s. 82).

ii) Kulloisiakin toimenpiteitä vastaavat budjettikohdat

Alamomentti 22 02 07 01 – Alueelliset ja horisontaaliset ohjelmat (vuoden 2013 budjettinimike)

iii) Yleinen kuvaus rahoitusvälineistä, mukaan lukien niiden kesto ja vaikutukset talousarvioon

Euroopan unionin yritysten laajentumisrahaston rahoitusvälineellä vauhditetaan Länsi-Balkanin sosioekonomisen kasvun tavoitteiden saa
vuttamista.

Sillä pyritään pääasiassa luomaan edellytykset innovatiivisten ja erittäin lupaavien yritysten perustamiselle ja kasvulle. Sillä rahoitetaan 
vakiintuneiden, suuren kasvupotentiaalin pk-yritysten kehittämiseen ja laajentamiseen tarvittavaa pääomaa niiden omilla markkinoilla. Väli
neessä voidaan käyttää oman pääoman ehtoisia tai sen luonteisia sijoituksia.

Komissio panee välineen toimeen välillistä hallintotapaa käyttäen varainhoitoasetuksen 139 artiklan mukaisesti. Komissio voi välillisessä 
hallinnossa siirtää täytäntöönpanoon liittyviä tehtäviä Euroopan investointipankkiryhmälle, myös Euroopan investointirahastolle. Väline 
pannaan toimeen välillistä hallintotapaa käyttäen ja Euroopan investointirahastolle siirretään täytäntöönpanoon liittyviä tehtäviä.

Välineeseen liittyviä investointeja aletaan tehdä vuonna 2014. Investointijakso on enintään 5 vuotta, minkä jälkeen portfolio päätetään enin
tään 5 vuoden jakson aikana (kesto vuoteen 2023). Maantieteellisesti väline kattaa Länsi-Balkanin yhteisen täytäntöönpanoasetuksen mukai
sesti (ks. KOM(2011) 842).

iv) Suunnitellut toimenpiteet, mukaan lukien nykyisistä rahoitusvälineistä aiheutuvaan vipuvaikutukseen perustuvat tavoitevolyymit

Välineen määrärahat ovat yhteensä 10,4 miljoonaa euroa. Tämä määrä sidottiin ja maksettiin toimitsijana toimivalle EIR:lle joulu
kuussa 2012. Tämä määrä tuottaa vipuvaikutuksena yhteensä noin 54 miljoonan euron investoinnit.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0082:0082:FI:PDF
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Länsi-Balkanin yrityskehitys- ja innovointivälineeseen sisältyvä yritysten innovointirahasto (ENIF)

i) Viittaus perussäädökseen

Neuvoston asetus (EY) N:o 1085/2006, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2006, liittymistä valmistelevasta tukivälineestä, ja erityisesti sen 
14 artiklan 3 kohta (EUVL L 210, 31.7.2006, s. 82).

ii) Kulloisiakin toimenpiteitä vastaavat budjettikohdat

Alamomentti 22 02 07 01 – Alueelliset ja horisontaaliset ohjelmat (vuoden 2013 budjettinimike)

iii) Yleinen kuvaus rahoitusvälineistä, mukaan lukien niiden kesto ja vaikutukset talousarvioon

Euroopan unionin yritysten innovointirahaston rahoitusvälineellä vauhditetaan Länsi-Balkanin sosioekonomisen kasvun tavoitteiden saa
vuttamista. Sillä pyritään pääasiassa luomaan edellytykset toiminnan alkuvaiheessa olevien innovatiivisten yritysten perustamiselle ja kas
vulle pääomasijoitusten avulla. Välineestä rahoitetaan alku-, kehittämis- ja kasvuvaiheen pääomaa innovatiivisille pk-yrityksille. Välineessä 
voidaan käyttää oman pääoman ehtoisia tai sen luonteisia sijoituksia.

Komissio panee välineen toimeen välillistä hallintotapaa käyttäen varainhoitoasetuksen 139 artiklan mukaisesti. Komissio voi välillisessä 
hallinnossa siirtää täytäntöönpanoon liittyviä tehtäviä Euroopan investointipankkiryhmälle, myös Euroopan investointirahastolle. Väline 
pannaan toimeen välillistä hallintotapaa käyttäen, ja Euroopan investointirahastolle siirretään täytäntöönpanoon liittyviä tehtäviä.

Välineeseen liittyviä investointeja aletaan tehdä vuonna 2014. Investointijakso on enintään 5 vuotta, minkä jälkeen portfolio päätetään enin
tään 5 vuoden jakson aikana (vuoteen 2023 mennessä). Maantieteellisesti väline kattaa Länsi-Balkanin yhteisen täytäntöönpanoasetuksen 
mukaisesti (ks. KOM(2011) 842).

iv) Suunnitellut toimenpiteet, mukaan lukien nykyisistä rahoitusvälineistä aiheutuvaan vipuvaikutukseen perustuvat tavoitevolyymit

Talousarviositoumusten yhteismäärä 21,2 miljoonaa euroa sidottiin elokuussa 2013.

Välineen kokonaismäärärahat ovat 21,2 miljoonaa euroa, jolla vivutetaan noin 40 miljoonan euron kokonaisinvestoinnit, jolloin vipuvai
kutus on 1,9.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0082:0082:FI:PDF
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Länsi-Balkanin investointikehys (WBIF) – (Täydennetään myöhemmin tulevilla rahoitusvälineillä)

Länsi-Balkanin investointikehys (WBIF) on komission, Euroopan investointipankin, Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin ja Euroopan neu
voston kehityspankin yhteinen aloite Länsi-Balkanin sosioekonomiseen kehittämiseen liittyvien investointien yhdenmukaistamiseksi ja niitä kos
kevan yhteistyön tekemiseksi.

WBIF ei ole rahoitusväline varainhoitoasetuksen 2  artiklan p alakohdassa tarkoitetulla tavalla. WBIF-välinettä voidaan kuitenkin käyttää moni
vuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 aikana uusien rahoitusvälineiden perustamiseen. Nämä rahoitusvälineet voivat ”olla muodoltaan pääoma
sijoituksia tai oman pääoman luonteisia sijoituksia, lainoja tai vakuuksia taikka muita riskinjakovälineitä, ja niitä voidaan tarvittaessa yhdistää 
avustuksiin”.

WBIF-välinettä on jo lisäksi käytetty seuraavien rahoitusvälineiden perustamiseen:

— Länsi-Balkanin yrityskehitys- ja innovointivälineeseen sisältyvä takausväline, 

— Länsi-Balkanin yrityskehitys- ja innovointivälineeseen sisältyvä yritysten laajentumisrahasto (ENEF), 

— Länsi-Balkanin yrityskehitys- ja innovointivälineeseen sisältyvä yritysten innovointirahasto (ENIF).

WBIF:n tarkoituksena on virtaviivaistaa olemassa olevia toimintoja ja koota yhteen komissiolta, kumppaneina toimivilta kansainvälisiltä rahoi
tuslaitoksilta, jäsenvaltioilta ja muilta lahjoittajilta saatuja resursseja lisätäkseen tukea Länsi-Balkanin tuensaajamaille. Näin ollen WBIF turvaa ensi
sijaisen tärkeiden investointien rahoituksen, jotta alueen sosioekonomista kasvua voidaan kehittää ja pitää yllä.

Kehyksestä rahoitetaan investointihankkeita, joilla tuetaan Länsi-Balkanin sosioekonomiseen kasvuun ja kehitykseen (taloudelliseen, sosiaaliseen 
ja ympäristöön liittyvään) vaikuttavia aloja. Näitä ovat

— ympäristö: vesihuolto, jäteveden käsittely, viemärijärjestelmät, kiinteään jätteeseen ja vaarallisiin jätteisiin liittyvä huolto, päästöjen rajoitta
minen ym. 

— energia: uusiutuva energia, yhteenliittämisjärjestelmät, energiansiirto, yhteistuotanto, vesivoima, kaasuputket ym. 

— energiatehokkuus ja energiansäästö, 

— liikenne: rautatiet ja sisävesiliikenne, myös jokisatamat, maantiet, merisatamat, lentoasemat, rajanylityspaikat, intermodaaliterminaalit ja 
kaupunkiliikenne, 

— sosiaaliala: koulut ja koulutuskeskukset, sairaalat ja terveyskeskukset, yhteiskunnan tukemat vuokra-asunnot, vankilat ja muut julkiset 
rakennukset, 

— pk-yritykset, yksityis- ja rahoitussektorin tukeminen, 

— muut sosioekonomista kehitystä tukevat alat, joista on sovittu hankkeen rahoittajaryhmän ja ohjauskomitean kanssa.

Kehys kattaa maantieteellisesti yhden tai useita seuraavista Länsi-Balkanin tuensaajamaista: Albania, Bosnia ja Hertsegovina, entinen Jugoslavian 
tasavalta Makedonia, Montenegro, Serbia ja Kosovo yhteisen täytäntöönpanoasetuksen mukaisesti (ks. KOM(2011) 842).

WBIF-välineessä investointihankkeelle voidaan antaa rahoitusta teknisenä apuna, investointiavustuksina (suorat avustukset tietyille hankkeen osa
tekijöille sekä kannustejärjestelmät, jotka perustuvat toteuttavien tahojen tuloksiin), kannustinmaksuina rahoituksen välittäjille, korkotukina (ker
taluonteinen maksu, jolla varmistetaan, että investointihankkeessa tarvittava lainarahoitus voidaan antaa alennettua korkoa soveltaen) sekä 
vakuutusmaksuina (investointihankkeen toteuttamisen kannalta välttämättömien vakuutusten rahoittaminen).

Komissio panee kehyksen täytäntöön käyttäen suoraa hallinnointia (tuki, joka on peräisin liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA) infrastruk
tuurihankkeiden välineen teknisen avun osa-alueen teknisen avun sopimuksista) ja välillistä hallinnointia (tuki, joka on peräisin IPA:n infrastruk
tuurihankkeiden välineen kuntatason osa-alueesta) varainhoitoasetuksen 139 artiklan mukaisesti. Länsi-Balkanin eurooppalaisesta yhteisrahastosta 
tai kumppaneina toimivien kansainvälisten rahoituslaitosten avustusvaroista saadun tuen osalta vastuullinen kansainvälinen rahoituslaitos panee 
hankkeen täytäntöön välillistä hallintoa käyttäen, ja komissio voi siirtää täytäntöönpanoon liittyviä tehtäviä seuraaville rahoituslaitoksille: Euroo
pan investointipankki, Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki ja Euroopan neuvoston kehityspankki sekä KfW Entwicklungsbank (KfW), ja 
seuraavalle avustavalle kansainväliselle rahoituslaitokselle: Maailmanpankki.
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Yksityisen sektorin tuki (kriisitoimenpidepaketti)

Turkkia koskeva yksityisen sektorin tukiväline

i) Viittaus perussäädökseen

Neuvoston asetus (EY) N:o 1085/2006, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2006, liittymistä valmistelevasta tukivälineestä (EUVL L 210, 
31.7.2006, s. 82).

Kriisitoimenpidepaketti, IPA 2009/021–373

ii) Kulloisiakin toimenpiteitä vastaavat budjettikohdat

Alamomentti 22 02 07 01 – Alueelliset ja horisontaaliset ohjelmat (vuoden 2013 budjettinimike)

iii) Yleinen kuvaus rahoitusvälineistä, mukaan lukien niiden kesto ja vaikutukset talousarvioon

Turkkia koskevan yksityisen sektorin tukivälineen tarkoituksena on tarjota lainoja, joiden tukena on avustuksia ja teknistä apua, Turkissa 
oleville tuensaajille, jotta pk-yritysten, myös mikroyritysten, rahoitusmahdollisuudet paranisivat ja energiatehokkuuteen tehtäviä investoin
teja edistettäisiin yksityisellä sektorilla.

Yksityisen sektorin tukivälineen yleinen tavoite on avustaa talouden toimijoita Turkissa parantamaan tuotteisiin ja palveluihin liittyvää kil
pailukykyään niin, että ne voivat vastata talous- ja finanssikriisin haasteisiin sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Yksityisen sektorin tuki
välineen tavoitteena on tarjota tässä tarvittavia rahoitusvaroja ja henkilöstövoimavaroja sekä teknistä osaamista.

Väline koostuu kolmesta toisistaan riippumattomasta osasta:

i) mikroyritysten, pienten yritysten ja keskisuurten yritysten rahoittaminen,

ii) energiatehokkuus ja

iii) Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBRD) rakennemuutoksen hallintaa (Turnaround Management, TAM) ja yritysten neu
vontapalveluita (Business Advisory Services, BAS) koskevat ohjelmat.

Välineen kautta käyttöön asetetut resurssit käytetään seuraavantyyppisten hankkeiden toteuttamiseen:

— osallistuvien rahoituksen välittäjien hankkeet eli hankkeet, joissa EBRD antaa lainan (jota tuetaan Euroopan unionin rahoittamalla avus
tuksella ja/tai teknisellä avulla) liikepankille; liikepankin on organisaation kanssa tekemänsä lainasopimuksen nojalla jälleenlainattava 
laina edelleen hankkeen lopullisille tuensaajille tukikelpoisten alahankkeiden rahoittamiseksi, ja/tai 

— TAM/BAS-hankkeet, jotka toteutetaan osana EBRD:n rakennemuutoksen hallintaa (Turnaround Management) tai yritysten neuvonta
palveluita (Business Advisory Services) koskevia ohjelmia ja rahoitetaan sopimuksen mukaisesti kokonaan EU:n rahoitusosuudesta eikä 
niihin siis liity lainaosaa.

Vaikutus talousarvioon: 22,5 miljoonaa euroa hallinnoituna yhdessä EBRD:n kanssa, jonka osuus on 250 miljoonaa euroa. Väline (yhtei
nen toimi) päättyy 30. marraskuuta 2021.

iv) Suunnitellut toimenpiteet, mukaan lukien nykyisistä rahoitusvälineistä aiheutuvaan vipuvaikutukseen perustuvat tavoitevolyymit

Vuoden 2012 toimet, 22,5 miljoonaa euroa, synnyttänevät rahoitusta 272,5 miljoonaa euroa (EBRD:n tasolla), jolloin vipuvaikutus on 
noin 12.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0082:0082:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0082:0082:FI:PDF


KOMISSIO
TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ VARAINHOITOASETUKSEN 49 ARTIKLAN 1 KOHDAN E ALAKOHDAN MUKAISESTI

20.2.2014 FI Euroopan unionin virallinen lehti II/1279

Länsi-Balkania koskeva yksityisen sektorin tukiväline

i) Viittaus perussäädökseen

Neuvoston asetus (EY) N:o 1085/2006, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2006, liittymistä valmistelevasta tukivälineestä (EUVL L 210, 
31.7.2006, s. 82).

Kriisitoimenpidepaketti, IPA 2009/021–373

ii) Kulloisiakin toimenpiteitä vastaavat budjettikohdat

Alamomentti 22 02 07 01 – Alueelliset ja horisontaaliset ohjelmat (vuoden 2013 budjettinimike)

iii) Yleinen kuvaus rahoitusvälineistä, mukaan lukien niiden kesto ja vaikutukset talousarvioon

Länsi-Balkania koskevasta yksityisen sektorin tukivälineestä tarjotaan alueella lainoja, joiden tukena on avustuksia ja teknistä apua, i) teol
lisiin investointeihin, jotka ovat pk-yrityksille tarpeen unionin säännöstöön mukautumiseksi, ja ii) energiatehokkuuteen tehtäviin inves
tointeihin yksityisellä sektorilla.

Väline koostuu kolmesta toisistaan riippumattomasta osasta:

i) mikro- ja pk-yritysten kilpailukyvyn tukeminen,

ii) energiatehokkuus ja

iii) EBRD:n TAM/BAS-ohjelma.

Välineen kautta käyttöön asetetut resurssit käytetään seuraavantyyppisten hankkeiden toteuttamiseen:

— suoran lainanannon hankkeet eli hankkeet, joissa laina (jota tuetaan Euroopan unionin rahoitusosuudella rahoitettavalla avustuksella 
ja/tai teknisellä avulla) annetaan suoraan lainan lopulliselle saajalle EBRD:n ja lopullisen saajan välistä taloudellista pakettia koskevan 
sopimuksen perusteella, 

— osallistuvien pankkien hankkeet eli hankkeet, joissa EBRD antaa lainan (jota tuetaan Euroopan unionin rahoittamalla avustuksella ja/tai 
teknisellä avulla) liikepankille; liikepankin on EBRD:n kanssa tekemänsä lainasopimuksen nojalla jälleenlainattava laina edelleen hank
keen lopullisille tuensaajille tukikelpoisten alahankkeiden rahoittamiseksi, ja/tai 

— TAM/BAS-hankkeet, jotka toteutetaan osana EBRD:n rakennemuutoksen hallintaa (Turnaround Management) tai yritysten neuvonta
palveluita (Business Advisory Services) koskevia ohjelmia ja rahoitetaan sopimuksen mukaisesti kokonaan unionin rahoitusosuudesta 
eikä niihin siis liity lainaosaa.

Vaikutus talousarvioon: 31,5 miljoonaa euroa hallinnoituna yhdessä EBRD:n kanssa, jonka osuus on 110 miljoonaa euroa. Toimi päättyy
30. marraskuuta 2015.

iv) Suunnitellut toimenpiteet, mukaan lukien nykyisistä rahoitusvälineistä aiheutuvaan vipuvaikutukseen perustuvat tavoitevolyymit

Vuoden 2012 toimet, 31,5 miljoonaa euroa, synnyttänevät rahoitusta 141,5 miljoonaa euroa (EBRD:n tasolla), jolloin vipuvaikutus on 
noin 4.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0082:0082:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0082:0082:FI:PDF
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Muut (sekalaiset)

Euroopan Kaakkois-Eurooppa-rahasto (EFSE)

i) Viittaus perussäädökseen

Neuvoston asetus (EY) N:o 1085/2006, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2006, liittymistä valmistelevasta tukivälineestä (EUVL L 210, 
31.7.2006, s. 82).

Euroopan Kaakkois-Eurooppa-rahasto (EFSE), yhteisön avustusohjelma jälleenrakennusta, kehittämistä ja vakauttamista varten (CARDS) 
2006/018–264, IPA 2007/019–344, IPA 2008/020–300 ja IPA 2009/021–373.

ii) Kulloisiakin toimenpiteitä vastaavat budjettikohdat

Alamomentti 22 02 07 01 – Alueelliset ja horisontaaliset ohjelmat (vuoden 2013 budjettinimike)

iii) Yleinen kuvaus rahoitusvälineistä, mukaan lukien niiden kesto ja vaikutukset talousarvioon

Euroopan Kaakkois-Eurooppa-rahasto EFSE on julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden muoto. Sen tavoitteena on houkuttaa yksi
tyiseltä sektorilta pääomaa ja antaa julkisille avustusten antajien varoille vipuvaikutusta, mikä edistää yksityisen sektorin kehittämistä alu
eella. EFSE antaa lainoja paikallisille liikepankeille ja mikrorahoituslaitoksille Länsi-Balkanilla, jotta nämä voivat myöntää lainoja 
mikroyrityksille, pienille yrityksille ja kotitalouksille. EFSE-rahastoa hallinnoi Euroopan investointirahasto, ja sillä on kolmenlaisia vaiku
tuksia:

— se tukee mikroyrityksiä ja pieniä yrityksiä, jotka muodostavat paikallistalouden perustan, ja luo näin osaltaan tuloja ja työpaikkoja, 

— se täyttää suojaa koskevan perustarpeen ja 

— se lujittaa paikallisia rahoitusmarkkinoita.

Vaikutus talousarvioon: 47 miljoonaa euroa.

Kesto vuoteen 2025 (päättyminen vuonna 2015+10 vuotta enimmäisinvestointia).

iv) Suunnitellut toimenpiteet, mukaan lukien nykyisistä rahoitusvälineistä aiheutuvaan vipuvaikutukseen perustuvat tavoitevolyymit

Komissiolla on 47 miljoonaa euroa EFSE:ssä, jonka varat ovat kokonaisuudessaan 808 miljoonaa euroa (merkittyä pääomaa). Näin ollen 
EFSE:n vipuvaikutus on noin 17.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0082:0082:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0082:0082:FI:PDF
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Vihreän kasvun rahasto (Green for Growth Fund, GGF)

i) Viittaus perussäädökseen

Neuvoston asetus (EY) N:o 1085/2006, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2006, liittymistä valmistelevasta tukivälineestä (EUVL L 210, 
31.7.2006, s. 82).

Kriisitoimenpidepaketti, IPA 2009/021–373

ii) Kulloisiakin toimenpiteitä vastaavat budjettikohdat

Alamomentti 22 02 07 01 – Alueelliset ja horisontaaliset ohjelmat (vuoden 2013 budjettinimike)

iii) Yleinen kuvaus rahoitusvälineistä, mukaan lukien niiden kesto ja vaikutukset talousarvioon

Vihreän kasvun rahasto (GGF) on innovatiivinen rahasto, jonka perustivat vuonna 2009 Euroopan investointipankki (EIP) ja KfW Entwick
lungsbank (KfW) komission tuella. GGF:stä tarjotaan kohdennettua rahoitusta energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan energiaan liittyviin hank
keisiin, joiden avulla kohdemaat voivat vähentää hiilidioksidipäästöjään ja energiankulutustaan.

Tämä saadaan aikaan antamalla yrityksille ja kotitalouksille lainaa rahoituslaitosten ja suoran rahoituksen kautta. Komissio sijoittaa GGF-
rahastoon tuensaajien puolesta tukeakseen rahoitusmarkkinoiden ja talouksien vakauttamista. Sijoitukset tehdään rahaston suuririskisim
pään osaan, jolloin varmistetaan, että julkisella ja yksityisellä energiasektorilla on rahoitusta saatavilla ja mailla on hyvät mahdollisuudet 
saavuttaa unionin 20/20/20-energiatavoitteet. Rahaston toimia täydennetään teknisen avun välineellä.

Kuuluu ohjelmasuunnitteluun vuosina 2014–2020.

Euroopan unionin energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian rahoitusväline eli vihreän kasvun rahasto (Green for Growth) edistää osal
taan monivuotisen suuntaa-antavan suunnitteluasiakirjan 2010–2013 tavoitteiden saavuttamista; sillä tuetaan investointeja energiatehok
kuuteen, joka saattaa olla talouskriisistä elpymisen ja kestävän talouskasvun keskeinen veturi.

Sen päätavoitteena on edistää energiatehokkuutta ja uusiutuvaa energiaa Kaakkois-Euroopan alueella julkisen ja yksityisen sektorin kump
panuuksin, joiden riski- ja tuottorakenne on kerroksittainen. Pääasiassa osoitetaan kohdennettua rahoitusta yrityksille ja kotitalouksille 
perustamalla kumppanuuksia rahoituslaitosten kanssa sekä suoran rahoituksen kautta.

Välineestä rahoitetaan rahoituslaitoksia (liikepankkeja ja muita kuin pankkeja, esimerkiksi leasing-yhtiöitä), jotta ne voivat myöntää rahoi
tusta kotitalouksille ja pk-yrityksille pääasiassa energiatalouteen ja uusiutuvaan energiaan tehtäviin investointeihin sekä suoraa rahoitusta 
energiapalveluyrityksille, pieniin uusiutuvaa energiaa koskeviin hankkeisiin sekä yrityksille ja kunnallisille yksiköille. Maantieteellisesti väline 
kattaa Länsi-Balkanin ja Turkin yhteisen täytäntöönpanoasetuksen mukaisesti (ks. KOM(2011) 842).

Välineessä voidaan käyttää keskipitkän tai pitkän ajan etuoikeutettuja lainoja, toissijaisia lainoja, syndikaattilainoja, rembursseja, takauksia, 
mezzanine-velkainstrumentteja, paikallisia vieraan pääoman ehtoisia arvopapereita ja pääomaa.

Komissio toteuttaa välineen välillistä hallintotapaa käyttäen varainhoitoasetuksen 139 artiklan mukaisesti. Komissio voi välillisessä hallin
nossa siirtää täytäntöönpanoon liittyviä tehtäviä seuraavalle monenkeskiselle kehitysrahoituslaitokselle: Euroopan investointirahasto (EIR)

Välineen kokonaismäärärahat ovat 38,6 miljoonaa euroa, jolla vivutetaan 200 miljoonan euron kokonaisinvestoinnit. Välineeseen liittyviä 
investointeja alettiin tehdä joulukuussa 2009. Investointijakso on enintään 6 vuotta, minkä jälkeen portfolio päätetään enintään 10 vuoden 
jakson aikana (kesto vuoteen 2025).

iv) Suunnitellut toimenpiteet, mukaan lukien nykyisistä rahoitusvälineistä aiheutuvaan vipuvaikutukseen perustuvat tavoitevolyymit

Vipuvaikutuksen arvioidaan olevan 5 (kokonaisinvestoinnit 200 miljoonaa euroa / 38,6 miljoonaa euroa). Vihreän kasvun rahastolle ei ole 
tehty sitoumuksia lisärahoituksen myöntämiseksi vuosina 2013 ja 2014.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0082:0082:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0082:0082:FI:PDF
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Turkin pk-yritysten elpymistukilaina

i) Viittaus perussäädökseen

Neuvoston asetus (EY) N:o 1085/2006, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2006, liittymistä valmistelevasta tukivälineestä (EUVL L 210, 
31.7.2006, s. 82).

Kriisitoimenpidepaketti, IPA 2009/021–373

ii) Kulloisiakin toimenpiteitä vastaavat budjettikohdat

Alamomentti 22 02 07 01 – Alueelliset ja horisontaaliset ohjelmat (vuoden 2013 budjettinimike)

iii) Yleinen kuvaus rahoitusvälineistä, mukaan lukien niiden kesto ja vaikutukset talousarvioon

Turkin pk-yritysten elpymistukilainan yleistavoite on vaimentaa kriisin vaikutusta pk-yrityksiin ja edistää Turkin talouden ja työllisyyden 
kehittymistä. Päätavoite on tukea pk-yrityksiä konkreettisin tuottavin investoinnein tarjoamalla mahdollisuus saada houkuttelevaa pitkäai
kaista velkarahoitusta. Lainojen osarahoitus tarjotaan Turkissa toimiville paikallisille liikepankeille (rahoituksen välittäjille) osoitettavaksi 
pk-yritysten toteuttamiin tukikelpoisiin investointeihin. Euroopan investointipankki toimittaa toimen kautta lainaa omista varoistaan 
yhdessä unionin rahoitusosuudesta myönnettävien lainojen kanssa.

Yksittäiset pk-yritykset voivat saada rahoituksen välittäjältä rahoitusta toimen kautta saatavana olevista varoista. Lainan enimmäismäärä on 
5 miljoonaa euroa, vähimmäismäärä 200 000 euroa ja vähimmäiserääntymisaika 4 vuotta.

Elpymistukilainan talousarviovaikutus on 30 miljoonaa euroa. Sitä hallinnoidaan yhdessä Euroopan investointipankin kanssa, jonka osuus 
on 120 miljoonaa euroa. Toimi päättyy joulukuussa 2016. Elpymistuen koko kesto jatkuu todennäköisesti vuoteen 2026 asti.

iv) Suunnitellut toimenpiteet, mukaan lukien nykyisistä rahoitusvälineistä aiheutuvaan vipuvaikutukseen perustuvat tavoitevolyymit

Vuoden 2012 sitoumuksilla, 30 miljoonalla eurolla, tuetaan todennäköisesti 150 miljoonan euron lainavolyymiä EIP:n tasolla.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0082:0082:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0082:0082:FI:PDF
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TULOT

OSASTO 4

ERILAISET UNIONIN VEROT JA MAKSUT

LUKU  4 0  —   PIDÄTYKSET PALKOISTA
LUKU  4 1  —   ELÄKEMAKSUT

Momentti
Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 

2014
Varainhoitovuosi 

2013
Varainhoitovuosi 

2012
%

2012/2014

LUKU 4 0

4 0 0 Virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista 
pidätettävän veron tuotto 3 225 000 3 438 000 —

4 0 3 Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja 
muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän tila
päisen maksun tuotto p.m. p.m. —

4 0 4 Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja 
muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän eri
tyismaksun tuotto 673 000 705 000 —

LUKU 4 0 YHTEENSÄ 3 898 000 4 143 000 —

LUKU 4 1

4 1 0 Henkilöstön maksut eläkejärjestelmään 4 311 000 5 029 000 —

LUKU 4 1 YHTEENSÄ 4 311 000 5 029 000 —

Osasto 4 yhteensä 8 209 000 9 172 000 —
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LUKU  4 0  —  PIDÄTYKSET PALKOISTA

4 0 0  Virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

3 225 000 3 438 000

Selvitysosa

Nämä tulot muodostuvat verosta, joka kuukausittain pidätetään toimiston virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja 
korvauksista.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY)  N:o  260/68, annettu 29  päivänä  helmikuuta 1968, Euroopan yhteisöille suoritetta
vaan veroon sovellettavien edellytysten ja menettelyn vahvistamisesta (EYVL L 56, 4.3.1968, s. 8).

Viiteasiakirjat-säädökset

Euroopan unionin erioikeuksia ja vapauksia koskeva pöytäkirja ja erityisesti sen 12 artikla.

4 0 3  Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän tila
päisen maksun tuotto

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

p.m. p.m.

Selvitysosa

Nämä tulot muodostuvat tilapäisestä maksusta, joka kuukausittain pidätetään toimiston palveluksessa olevien virkamiesten ja 
muun henkilöstön palkoista ja korvauksista.

Oikeusperusta

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 66 a artikla, sellaisina kuin ne olivat voi
massa 15 päivään joulukuuta 2003 asti.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

4 0 4  Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän eri
tyismaksun tuotto

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

673 000 705 000

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 66 a artikla.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1968&mm=03&jj=04&type=L&nnn=056&pppp=0008&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
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LUKU  4 1  —  ELÄKEMAKSUT

4 1 0  Henkilöstön maksut eläkejärjestelmään

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

4 311 000 5 029 000

Selvitysosa

Nämä tulot muodostuvat maksuista, jotka kuukausittain pidätetään toimiston henkilöstön palkoista henkilöstösääntöjen 
83 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja käytetään eläkejärjestelmän rahoittamiseen.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.



KOMISSIO
JULKAISUTOIMISTO

20.2.2014 FI Euroopan unionin virallinen lehti II/1287

OSASTO 6

UNIONIN OHJELMIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET, MENOJEN TAKAISINMAKSU JA TULOT

LUKU  6 6  —   MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET

Momentti
Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 

2014
Varainhoitovuosi 

2013
Varainhoitovuosi 

2012
%

2012/2014

LUKU 6 6

6 6 0 Muut maksut ja palautukset

6 6 6 0 Muut käyttötarkoitukseensa sidotut maksut ja palautukset p.m. p.m. —

Momentti 6 6 0 yhteensä p.m. p.m. —

LUKU 6 6 YHTEENSÄ p.m. p.m. —

Osasto 6 yhteensä p.m. p.m. —

KAIKKI YHTEENSÄ 8 209 000 9 172 000 —
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LUKU  6 6  —  MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET

6 6 0  Muut maksut ja palautukset

6 6 6 0  Muut käyttötarkoitukseensa sidotut maksut ja palautukset

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

p.m. p.m.

Selvitysosa

Alamomentille otetaan varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti mahdolliset tulot, joita ei voida ottaa muualle osastoon 6 ja 
jotka otetaan määrärahoiksi rahoittamaan menoja, joihin kyseiset tulot on sidottu.
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MENOT

Yhteenveto määrärahoista (2014 ja 2013) sekä toteutuksesta (2012)

Osasto
Luku Nimike Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

A2 JULKAISUTOIMISTO

A2 01 HALLINTOMENOT 73 664 000 76 807 000 75 514 324,78

A2 02 ERITYISTOIMINNOT 7 091 000 7 467 000 15 073 693,61

A2 10 VARAUKSET p.m. p.m. 0,—

Osasto A2 yhteensä 80 755 000 84 274 000 90 588 018,39
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OSASTO A2

JULKAISUTOIMISTO

LUKU A2 01  —   HALLINTOMENOT
LUKU A2 02  —   ERITYISTOIMINNOT
LUKU A2 10  —   VARAUKSET

Momentti
Alamomentti Nimike Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %

2012/2014

LUKU A2 01

A2 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaiseen henkilöstöön liittyvät menot

Jaksottamattomat määrärahat 54 453 000 56 725 000 54 733 112,79 100,51

A2 01 02 Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot

A2 01 02 01 Ulkopuolinen henkilöstö

Jaksottamattomat määrärahat 2 748 000 2 991 000 3 084 000,— 112,23

A2 01 02 11 Muut hallintomenot

Jaksottamattomat määrärahat 700 000 733 000 615 462,88 87,92

Momentti A2 01 02 yhteensä 3 448 000 3 724 000 3 699 462,88 107,29

A2 01 03 Rakennukset ja niihin liittyvät menot

Jaksottamattomat määrärahat 15 469 000 16 026 000 16 765 680,90 108,38

A2 01 50 Henkilöstöpolitiikka ja -hallinto

Jaksottamattomat määrärahat 270 000 306 000 294 940,97 109,24

A2 01 51 Infrastruktuuripolitiikka ja -hallinto

Jaksottamattomat määrärahat 19 000 19 000 17 627,24 92,77

A2 01 60 Asiakirjakokoelma- ja kirjastomenot

Jaksottamattomat määrärahat 5 000 7 000 3 500,— 70,—

LUKU A2 01 YHTEENSÄ 73 664 000 76 807 000 75 514 324,78 102,51

LUKU A2 02

A2 02 01 Tuotanto

Jaksottamattomat määrärahat 1 035 000 1 035 000 2 539 987,07 245,41

A2 02 02 Luettelointi ja arkistointi

Jaksottamattomat määrärahat 2 000 000 2 213 000 2 631 339,34 131,57

A2 02 03 Fyysinen jakelu ja myynninedistäminen

Jaksottamattomat määrärahat 2 337 000 2 876 000 6 705 924,49 286,95

A2 02 04 Julkiset verkkosivustot

Jaksottamattomat määrärahat 1 719 000 1 343 000 3 196 442,71 185,95

LUKU A2 02 YHTEENSÄ 7 091 000 7 467 000 15 073 693,61 212,58

LUKU A2 10

A2 10 01 Alustavat määrärahat

Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. 0,— —

A2 10 02 Varaus ennakoimattomia menoja varten

Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. 0,— —

LUKU A2 10 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0,— —

Osasto A2 yhteensä 80 755 000 84 274 000 90 588 018,39 112,18
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LUKU A2 01  —  HALLINTOMENOT

A2 01 01  Virkamiehiin ja väliaikaiseen henkilöstöön liittyvät menot

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

54 453 000 56 725 000 54 733 112,79

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstötaulukkoon kuuluvassa toimessa olevien virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön

— palkat, korvaukset ja palkkoihin liittyvät lisät, 

— tapaturma- ja sairausvakuutukset ja muut sosiaaliturvamaksut, 

— väliaikaisen henkilöstön työttömyysvakuutus sekä maksut, jotka toimielin suorittaa väliaikaisen henkilöstön edustajille hei
dän eläkeoikeuksiensa muodostamiseksi tai niiden säilyttämiseksi maassa, josta he ovat lähtöisin, 

— muut lisät ja korvaukset, 

— niiden korjauskerrointen vaikutukset, joita sovelletaan virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön palkkaan, sekä sen korja
uskertoimen vaikutus, jota sovelletaan siihen palkan osaan, joka siirretään säännöllisesti muuhun kuin asemamaahan, 

— virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön edustajien (sekä heidän perheenjäsentensä) matkakulut heidän aloittaessaan teh
tävänsä ja heidän lähtiessään toimielimen palveluksesta tai heidän vaihtaessaan asemapaikkaa, 

— asettautumis- ja uudelleenasettautumiskorvaukset niille virkamiehille ja väliaikaisen henkilöstön edustajille, jotka vaihtavat 
asuinpaikkaa aloitettuaan tehtävänsä tai jotka vaihtavat asemapaikkaa tai jotka palvelussuhteen lopullisen päättymisen 
yhteydessä asettautuvat uudelleen toiselle paikkakunnalle, 

— muuttokulut niille virkamiehille ja väliaikaisen henkilöstön edustajille, jotka vaihtavat asuinpaikkaa aloitettuaan tehtävänsä 
tai jotka vaihtavat asemapaikkaa tai jotka palvelussuhteen lopullisen päättymisen yhteydessä asettautuvat uudelleen toiselle 
paikkakunnalle, 

— sellaisten palkkoihin ja korvauksiin tehtävien muutosten vaikutukset, joista neuvosto päättää varainhoitovuoden kuluessa.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

A2 01 02  Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot

A2 01 02 01  Ulkopuolinen henkilöstö

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

2 748 000 2 991 000 3 084 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat menot:

— palvelussuhteen ehtojen IV osastossa tarkoitetut sopimussuhteisten toimihenkilöiden palkat, sopimussuhteisten toimihen
kilöiden sosiaaliturva osaston IV mukaisesti sekä näiden toimihenkilöiden palkkaukseen sovellettavien korjauskerrointen 
vaikutus,

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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— ulkopuolisen henkilöstön yksityisoikeudellisista sopimuksista (palkat, vakuutukset jne.) ja vuokrahenkilöstön käytöstä joh
tuvat menot, 

— jäsenvaltioiden virkamiesten tai muiden asiantuntijoiden väliaikaiset komennukset ja siirrot toimiston yksiköihin sekä lisä
menot, jotka aiheutuvat virkamiesten asettamisesta kansallisten viranomaisten tai kansainvälisten järjestöjen käytettäväksi, 

— sellaisten palkkoihin tehtävien muutosten vaikutukset, joista neuvosto päättää varainhoitovuoden kuluessa, 

— tekstien tarkastamiseen liittyvät tukipalvelut ja erityisesti ulkopuolisten ja freelancetyöntekijöiden menot sekä niihin liitty
vät hallinnolliset menot.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

Yksityiskohtaiset säännöt nimittämisestä ja korvauksista ja muista komission vahvistamista rahoitusedellytyksistä.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

A2 01 02 11  Muut hallintomenot

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

700 000 733 000 615 462,88

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat menot:

— matkakulut, virkamatkapäivärahat sekä muut virkamatkaan liittyvät tai siitä aiheutuneet poikkeukselliset kulut henkilös
tösääntöjen piiriin kuuluvalle henkilöstölle sekä kansallisille asiantuntijoille ja toimielimen palveluksessa väliaikaisesti työs
kenteleville kansainvälisille virkamiehille, 

— korvattavat kulut, jotka liittyvät toimiston nimissä ja yksikön edun mukaisesti edustusvelvoitteiden täyttämiseen (komis
sion tai muiden unionin toimielinten henkilöstölle järjestettävistä edustustilaisuuksista aiheutuvia kuluja ei korvata), 

— tutkimus- ja työryhmiin kutsuttujen asiantuntijoiden matka- ja oleskelukulut sekä näiden kokousten järjestämiseen liitty
vät kulut, jos niitä ei kateta nykyisestä infrastruktuurista toimielinten toimipaikoissa tai unionin ulkopuolella sijaitsevissa 
toimistoissa (asiantuntijoille maksettavat korvaukset suoritetaan komission päätösten perusteella), 

— sisäisissä kokouksissa tarjottujen virvokkeiden ja satunnaisesti tarjottujen kevyiden aterioiden kustannukset, 

— sellaisista konferensseista, kongresseista ja kokouksista aiheutuvat kulut, joihin toimisto osallistuu ja joita toimisto järjestää, 

— menot, jotka aiheutuvat henkilöstön pätevyyden lisäämiseksi sekä toiminnan ja tehokkuuden parantamiseksi järjestettä
västä koulutuksesta toimiston erityistarpeita vastaavasti, 

— asiantuntijoiden käyttäminen koulutustarpeiden määrittämiseen, koulutuksen suunnitteluun, toteuttamiseen, arviointiin 
sekä seurantaan, 

— asiantuntijoiden käyttäminen eri aloilla, erityisesti organisaatiomenetelmien, hallinnon, strategian, laadun ja henkilöstöhal
linnon aloilla, 

— ulkoisiin koulutustilaisuuksiin osallistumisesta ja asianomaisiin ammattialan järjestöihin liittymisestä aiheutuvat menot, 

— menot, jotka aiheutuvat koulutustilaisuuksien järjestämisestä, tiloista, kuljetuksista, aterioista ja osallistujien majoituksesta,

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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— menot, jotka liittyvät julkaisuja ja tiedottamista ja näihin liittyviä internetsivustoja koskevan koulutuksen järjestämiseen sekä 
opetusmateriaalin ostoon, etäopetusliittymiin ja -lupiin, kirjoihin, lehtiin ja multimediatuotteisiin, 

— opetusmateriaalin rahoitus, 

— menot, jotka aiheutuvat erityisistä selvityksistä ja kuulemisista ja jotka on annettu sopimuksella erittäin pätevien asiantun
tijoiden (luonnollisten tai  oikeushenkilöiden) tehtäväksi, jos toimiston henkilöstö ei voi niitä itse suorittaa, mukaan luet
tuna jo tehtyjen tutkimusten osto, 

— menot, jotka aiheutuvat toimiston osallistumisesta Bridge Forum Dialogue’n toimintaan.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

Yksityiskohtaiset säännöt nimittämisestä ja korvauksista ja muista komission vahvistamista rahoitusedellytyksistä.

A2 01 03  Rakennukset ja niihin liittyvät menot

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

15 469 000 16 026 000 16 765 680,90

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimiston rakennuksiin liittyvät menot ja muut menot, joita ovat:

— rakennusten osto- tai ostovuokrauskustannukset tai rakennuttamisesta aiheutuvat kustannukset, 

— rakennusten tai niiden osien pitkäaikaisista vuokrasopimuksista maksettavat korvaukset, erilaiset maksut ja osto-optioiden 
toteuttamiset sekä konferenssisalien, liikkeiden, varasto- ja arkistointitilojen, autotallien ja pysäköintialueiden vuokrat, 

— toimiston hallinnassa olevien rakennusten tai rakennusten osien vakuutusmaksut, 

— toimiston hallinnassa olevia rakennuksia tai rakennusten osia koskevat vesi-, kaasu-, sähkö- ja lämmityskustannukset, 

— tilojen, hissien, keskuslämmityksen, ilmastointilaitteiden jne. kunnossapitokustannukset; kulut, jotka johtuvat tietyistä sään
nöllisesti suoritettavista siivoustöistä ja kunnossapitotarvikkeiden, puhdistus- ja valkaisuaineiden, kuivapesuaineiden jne. 
hankkimisesta, maalaustöistä, korjauksista ja kunnossapitotilojen varustamisesta, 

— jätteiden lajittelusta, varastoinnista ja poiskuljettamisesta johtuvat menot, 

— kunnostustöiden toteutus, esimerkiksi rakennusten muuttaminen jakamalla toimistot väliseinillä, tekniset ja muut erityiset 
lukko-, sähkö-, saniteetti-, maalaus-, lattianpäällystämis- yms. muutostyöt, rakennusten kaapeliverkkojen muutostyöt sekä 
näihin kunnostustöihin liittyvistä tarvikkeista aiheutuvat menot (ennen kuin toimisto tekee tai uusii yli 300 000 euron hin
taisia sopimuksia, se pyrkii järkeistämään kulujaan tiedustelemalla muilta toimielimiltä, millaisin ehdoin ne ovat tehneet 
vastaavia sopimuksia (hinnat, valuutta, indeksointi, kesto, muut lausekkeet)), 

— henkilöiden ja rakennusten fyysisen ja materiaalisen turvallisuuden valvonnasta aiheutuvat menot, etenkin rakennusten val
vontasopimukset, turvallisuuslaitteiden huoltosopimukset ja pikkutarvikkeiden hankinta (ennen kuin toimisto tekee tai 
uusii yli 300 000 euron hintaisia sopimuksia, se pyrkii järkeistämään kulujaan tiedustelemalla muilta toimielimiltä, millai
sin ehdoin ne ovat tehneet vastaavia sopimuksia (hinnat, valuutta, indeksointi, kesto, muut lausekkeet)),



KOMISSIO
JULKAISUTOIMISTO

LUKU A2 01 — HALLINTOMENOT (jatkoa)

A2 01 03 (jatkoa)

II/1294 FI Euroopan unionin virallinen lehti 20.2.2014

— henkilöiden työhygienian ja -terveyden suojelusta aiheutuvat kulut, etenkin palontorjuntakaluston osto-, vuokraus- ja kun
nossapitokulut, palontorjuntaan vapaaehtoisina osallistuvien virkamiesten varusteiden uusiminen ja lakisääteisten tarkas
tusten kulut (ennen kuin toimisto tekee tai uusii yli 300 000 euron hintaisia sopimuksia, se pyrkii järkeistämään kulujaan 
tiedustelemalla muilta toimielimiltä, millaisin ehdoin ne ovat tehneet vastaavia sopimuksia (hinnat, valuutta, indeksointi, 
kesto, muut lausekkeet)), 

— ennen rakennuksen hankkimista tai vuokraamista tai rakennuttamista tehdyistä oikeudellisista tai rahoitusarvioista tai tek
nisistä arvioista aiheutuvat kulut, 

— muut rakennuksiin liittyvät menot, erityisesti usean vuokralaisen rakennusten isännöintikulut, tilojen tarkastukseen liitty
vät kulut, yleishyödyllisistä palveluista maksettavat korvaukset (katumaksut, jätteidenkuljetusmaksut jne.), 

— mittaviin kunnostustöihin liittyvä tekninen apu, 

— teknisten tarvikkeiden ja laitteistojen osto, vuokraus, leasingvuokraus, kunnossapito, korjaus, asentaminen ja uusiminen, 

— irtaimen omaisuuden hankinta, vuokraaminen, kunnossapito ja korjaaminen, 

— kuljetuskaluston hankinta, vuokraaminen, kunnossapito ja korjaaminen, 

— erilaiset vakuutukset (erityisesti vastuuvakuutus ja varkauden varalta otettava vakuutus), 

— työvarusteista aiheutuvat menot, erityisesti seuraavat:

— virkapukujen hankinta (lähinnä vahtimestareille, autonkuljettajille ja ravintolahenkilökunnalle), 

— työvaatteiden hankinta- ja pesukulut eritoten työpajojen henkilöstölle sekä sellaiselle henkilöstölle, jonka työskente
lyolosuhteet edellyttävät suojavaatetusta sadetta ja kylmyyttä, tavanomaista suurempaa kulumista ja likaa vastaan, 

— direktiivien 89/391/ETY ja 90/270/ETY täytäntöönpanon kannalta välttämättömien työvarusteiden hankinta tai niistä 
aiheutuvien menojen korvaaminen, 

— yksiköiden muutto- ja uudelleenjärjestelykulut sekä toimistolaitteiden, -kalusteiden ja -tarvikkeiden käsittelykulut (vastaan
otto, varastointi, sijoitus), 

— menot, jotka aiheutuvat rakennusten varustamisesta televiestintää varten, ja erityisesti puhelinvaihteiden ja kaapelijakamoi
den, audio- ja videokonferenssijärjestelmien, sisäpuhelimien ja matkapuhelimien hankinnasta, vuokrauksesta, asennuk
sesta ja huollosta sekä tietoverkoista (laitteet ja  huolto) sekä näihin liittyvistä palveluista (hallinto- ja tukipalvelut, 
oheismateriaali, asennus ja siirrot), 

— tietokoneiden, päätteiden, palvelimien, mikrotietokoneiden, oheislaitteiden, liitäntälaitteiden sekä niiden toiminnan kan
nalta tarpeellisten ohjelmien osto, vuokraus tai leasingvuokraus sekä huolto, 

— tietojen esittämiseen paperilla ja arkistointiin liittyvien laitteiden, kuten tulostimien, faksien, valokopiokoneiden, skanne
rien ja mikrokorttikopiokoneiden osto, vuokraus tai leasingvuokraus ja huolto, 

— kirjoituskoneiden, tekstinkäsittelylaitteiden ja kaikkien toimistossa käytettävien sähköisten laitteiden osto, vuokraus tai 
leasingvuokraus, 

— näihin välineisiin liittyvät asennukset, kokoonpano, huolto, selvitykset, dokumentaatiotyö ja tarvikkeet, 

— paperin, kirjekuorien, toimistotarvikkeiden hankintakulut, 

— kirjeenvaihtoon liittyvät postimaksut, postipakettien yms. lähettämiseen lento-, meri- ja maapostina liittyvät kulut sekä toi
miston sisäisestä postinjakelusta aiheutuvat kulut, 

— kaapelia tai radioaaltoja käyttäen tapahtuvan viestinnän tilaaja- ja käyttömaksut (kiinteä puhelin ja matkapuhelin, internet
televisio, telekonferenssi ja  videokonferenssi), tiedonsiirtoverkkoihin, telemaattisiin palveluihin jne. liittyvät menot sekä 
puhelinluetteloiden hankinta, 

— rakennusten väliset puhelin- ja tietoliikenneyhteydet sekä unionin eri toimipaikkojen väliset kansainväliset 
tietoliikenneyhteydet,
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— yleishyödylliset toimet, jotka koskevat tietotekniikkaan ja sovellusohjelmiin liittyvää tietokoneiden ja ohjelmistojen käytön 
tukea, yleishyödyllinen tietotekniikkakoulutus, paperilla tai sähköisesti saatavien teknisen alan asiakirjojen tilaaminen jne., 
alihankintatyö, toimistopalvelut, tilaukset kansainvälisistä järjestöistä jne., tietoteknisten laitteiden ja ohjelmistojen turval
lisuuteen ja laadunvarmistukseen liittyvät selvitykset sekä laitteistojen käyttöön ja huoltoon, ohjelmistojen kehittämiseen 
ja tietotekniikkahankkeiden toteuttamiseen liittyvät kustannukset, 

— muut hallintomenot, joita ei erikseen mainita edellä.

Määräraha ei kata kirjapainon tai jakelukeskuksen kaupalliseen toimintaan liittyviä menoja.

Varainhoitoasetuksen 21  artiklan  3  kohdan a–j alakohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioi
daan 50 000 euroa.

Oikeusperusta

Neuvoston direktiivi 89/391/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1989, toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja tervey
den parantamisen edistämiseksi työssä (EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1).

Neuvoston direktiivi 90/270/ETY, annettu 29 päivänä toukokuuta 1990, turvallisuutta ja terveyttä varten näyttöpäätetyölle ase
tettavista vähimmäisvaatimuksista (viides direktiivin 89/391/ETY 16  artiklan  1  kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) 
(EYVL L 156, 21.6.1990, s. 14).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

A2 01 50  Henkilöstöpolitiikka ja -hallinto

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

270 000 306 000 294 940,97

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat menot:

— kulut, jotka aiheutuvat toimiston osallistumisesta virkistyskeskuksen toimintakustannuksiin ja muihin kulttuuri- ja urhei
lutapahtumiin Luxemburgissa sekä aloitteisiin, jotka edistävät henkilöstöön kuuluvien eri kansallisuuksia edustavien välisiä 
sosiaalisia suhteita, 

— toimiston osallistuminen päiväkotien ja muiden päivähoitopalvelujen sekä koululaiskuljetusten menoihin, 

— seuraaviin ryhmiin kuuluville vammaisille osana heidän hyväkseen harjoitettavaa politiikkaa:

— palveluksessa olevat virkamiehet ja määräaikaiset työntekijät, 

— palveluksessa olevien virkamiesten ja määräaikaisten työntekijöiden puolisot, 

— kaikki huollettavana olevat lapset unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen mukaisesti.

Kyseessä ovat muut kuin lääketieteelliset, vammautumisesta aiheutuvat ja asianmukaisella tavalla tarpeellisiksi osoitetut kulut; 
korvaus myönnetään talousarvion suomien mahdollisuuksien rajoissa siltä osin kuin asianomaisen henkilön asuin- tai koti
maan kansallinen korvausjärjestelmä ei kata kyseisiä menoja.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1989&mm=06&jj=29&type=L&nnn=183&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1990&mm=06&jj=21&type=L&nnn=156&pppp=0014&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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A2 01 51  Infrastruktuuripolitiikka ja -hallinto

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

19 000 19 000 17 627,24

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat menot:

— henkilöstön ravintoloiden, kahviloiden ja ruokaloiden käyttökulut sekä kaluston ja materiaalin muuttamiseen liittyvät kulut, 

— menot, jotka toimiston on maksettava vahingonkorvauksina ja korkoina tai korvausvelvollisuutensa perusteella ja jotka liit
tyvät henkilöstöasioihin tai toimielimen hallinnolliseen toimintaan, sekä sellaisiin tapauksiin liittyvät menot, joissa oikeu
denmukaisuuden vuoksi on syytä maksaa korvausta ilman, että siitä voidaan esittää oikeudellisia vaatimuksia.

A2 01 60  Asiakirjakokoelma- ja kirjastomenot

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

5 000 7 000 3 500,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat menot:

— on line -käyttösopimukset, sanomalehtien ja erikoisalojen aikakausjulkaisujen tilausmenot sekä toimiston toimintaan liit
tyvien teknisten julkaisujen ja käsikirjojen hankintamenot, 

— tietotoimistoille tehdyistä tilauksista aiheutuvat kulut (teleksit, lehdistö- ym. tiedotteet).

LUKU A2 02  —  ERITYISTOIMINNOT

A2 02 01  Tuotanto

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

1 035 000 1 035 000 2 539 987,07

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikki toiminta-alaan ”Tuotanto” liittyvät menot, joihin kuuluvat:

— kaikissa muodoissa (niin paperilla kuin sähköisissä välineissä) olevien julkaisujen tuotanto, mukaan lukien yhteisjulkaisut, 

— uuden painoksen ottaminen valmistusvirheen vuoksi tai valmistusvirheen korjaaminen, kun toimisto on vastuussa 
virheestä, 

— kaikissa muodoissa olevien asiakirjojen jäljentämisessä tarvittavien laitteiden ja perusrakenteiden osto tai vuokraus, mukaan 
lukien paperin ja muiden tarvikkeiden kustannukset.

Varainhoitoasetuksen 21  artiklan  3  kohdan a–j alakohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioi
daan 1 500 000 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin, neuvoston, komission, yhteisöjen tuomioistuimen, tilintarkastustuomioistuimen, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitean ja alueiden komitean päätös 2009/496/EY, Euratom, tehty 26 päivänä kesäkuuta 2009, Euroopan unionin jul
kaisutoimiston organisaatiosta ja toiminnasta (EUVL L 168, 30.6.2009, s. 41).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:168:0041:0041:FI:PDF
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A2 02 02  Luettelointi ja arkistointi

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

2 000 000 2 213 000 2 631 339,34

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikki toiminta-alaan ”Luettelointi ja arkistointi” liittyvät menot, joihin kuuluvat:

— luettelointi, joka kattaa asiakirja-analyysiin ja osittain oikeudelliseen analyysiin sekä indeksointiin, määritykseen ja laatimi
seen, tietueiden syöttöön ja ylläpitoon liittyvät menot, 

— kansainvälisten luettelointialan elinten vuositilausmaksut, 

— sähköinen tallentaminen, 

— sähköisten asiakirjojen pitkäaikainen säilytys ja tähän liittyvät palvelut, digitalisointi.

Oikeusperusta

Neuvoston päätöslauselma, annettu 26  päivänä  marraskuuta 1974, oikeudellisten asiakirjojen automatisoinnista (EYVL  C  20, 
28.1.1975, s. 2).

Neuvoston päätöslauselma, annettu 13  päivänä  marraskuuta 1991, Celex-järjestelmän toimintarakenteiden uudelleenjärjestä
misestä (yhteisön oikeuteen liittyvä automatisoitu asiakirjakokoelma) (EYVL C 308, 28.11.1991, s. 2).

Neuvoston päätöslauselma, annettu 20 päivänä kesäkuuta 1994, yhteisön oikeuden ja kansallisen täytäntöönpanolainsäädän
nön sähköisestä levittämisestä ja osalliseksi pääsemisedellytysten parantamisesta (EYVL C 179, 1.7.1994, s. 3).

Euroopan parlamentin, neuvoston, komission, yhteisöjen tuomioistuimen, tilintarkastustuomioistuimen, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitean ja alueiden komitean päätös 2009/496/EY, Euratom, tehty 26 päivänä kesäkuuta 2009, Euroopan unionin jul
kaisutoimiston organisaatiosta ja toiminnasta (EUVL L 168, 30.6.2009, s. 41).

A2 02 03  Fyysinen jakelu ja myynninedistäminen

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

2 337 000 2 876 000 6 705 924,49

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikki toiminta-alaan ”Fyysinen jakelu ja myynninedistäminen” liittyvät menot, joihin 
kuuluvat:

— julkaisujen varastointitoimet: varastointi, saapuvat/lähtevät julkaisut jne., 

— pakkaaminen ja osoitteenmerkitseminen (koneet, laitteet, kulutustavarat, käsittely jne.), 

— lähetyskulut: postikulut, kuljetukset, yhdyskuljetukset jne., 

— vastaanottajaluetteloiden hankkiminen ja ylläpito: laatiminen, syöttäminen/koodaaminen, päivittäminen jne. 

— myynninedistäminen ja markkinointi: messut, luettelot, esitteet, mainokset, markkinatutkimukset jne., 

— tiedotus ja neuvonta yleisölle, 

— kirjastojen tarvikkeet: kortistolaatikot, hyllyt, kalusteet, laatikostot luettelokortteja varten jne.

Varainhoitoasetuksen 21  artiklan  3  kohdan a–j alakohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioi
daan 3 000 000 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin, neuvoston, komission, yhteisöjen tuomioistuimen, tilintarkastustuomioistuimen, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitean ja alueiden komitean päätös 2009/496/EY, Euratom, tehty 26 päivänä kesäkuuta 2009, Euroopan unionin jul
kaisutoimiston organisaatiosta ja toiminnasta (EUVL L 168, 30.6.2009, s. 41).

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1975&mm=01&jj=28&type=C&nnn=020&pppp=0002&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1975&mm=01&jj=28&type=C&nnn=020&pppp=0002&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1991&mm=11&jj=28&type=C&nnn=308&pppp=0002&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=07&jj=01&type=C&nnn=179&pppp=0003&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:168:0041:0041:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:168:0041:0041:FI:PDF
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A2 02 04  Julkiset verkkosivustot

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

1 719 000 1 343 000 3 196 442,71

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikki toiminta-alaan ”Julkiset verkkosivustot” (lähinnä verkkosivustojen EU Bookshop, 
Who’s Who (Euroopan unionin virallinen hakemisto) ja osittain EUR-Lex julkaiseminen) liittyvät menot, joihin kuuluvat:

— julkisten verkkosivustojen ylläpito ja kehittäminen, 

— neuvontapalvelu verkkosivustojen käyttäjille.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin, neuvoston, komission, yhteisöjen tuomioistuimen, tilintarkastustuomioistuimen, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitean ja alueiden komitean päätös 2009/496/EY, Euratom, tehty 26 päivänä kesäkuuta 2009, Euroopan unionin jul
kaisutoimiston organisaatiosta ja toiminnasta (EUVL L 168, 30.6.2009, s. 41).

LUKU A2 10  —  VARAUKSET

A2 10 01  Alustavat määrärahat

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Kyseessä on varaus, jota ei voida käyttää ennen kuin määräraha on siirretty varainhoitoasetuksen säännösten mukaisesti talous
arvion toisiin kohtiin.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

A2 10 02  Varaus ennakoimattomia menoja varten

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

p.m. p.m. 0,—

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:168:0041:0041:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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TULOT

OSASTO 4

ERILAISET UNIONIN VEROT JA MAKSUT

LUKU  4 0  —   PIDÄTYKSET PALKOISTA
LUKU  4 1  —   MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN

Momentti
Alamo
mentti

Nimike Varainhoitovuosi 
2014

Varainhoitovuosi 
2013

Varainhoitovuosi 
2012

%
2012/2014

LUKU 4 0

4 0 0 Virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauk
sista pidätettävän veron tuotto 2 981 000 2 950 000 —

4 0 3 Palveluksessa olevien toimielinten jäsenten, virkamiesten ja 
muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän 
tilapäisen maksun tuotto p.m. p.m. 0,— —

4 0 4 Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja 
muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän 
erityismaksun tuotto 615 000 612 000 —

LUKU 4 0 YHTEENSÄ 3 596 000 3 562 000 0,— 0,—

LUKU 4 1

4 1 0 Henkilöstön maksut eläkejärjestelmään 3 148 000 3 466 000 —

LUKU 4 1 YHTEENSÄ 3 148 000 3 466 000 —

Osasto 4 yhteensä 6 744 000 7 028 000 0,— 0,—
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LUKU  4 0  — PIDÄTYKSET PALKOISTA

4 0 0  Virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

2 981 000 2 950 000

Selvitysosa

Nämä tulot muodostuvat verosta, joka kuukausittain pidätetään viraston virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja 
korvauksista.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

4 0 3  Palveluksessa olevien toimielinten jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän tila
päisen maksun tuotto

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Nämä tulot muodostuvat tilapäisestä maksusta, joka kuukausittain pidätetään viraston palveluksessa olevien virkamiesten ja 
muun henkilöstön palkoista ja korvauksista.

Oikeusperusta

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 66 a artikla, sellaisina kuin ne olivat voi
massa 15 päivään joulukuuta 2003 asti.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

4 0 4  Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän eri
tyismaksun tuotto

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

615 000 612 000

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 66 a artikla.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.
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LUKU  4 1  — MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN

4 1 0  Henkilöstön maksut eläkejärjestelmään

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

3 148 000 3 466 000

Selvitysosa

Nämä tulot muodostuvat maksusta, joka kuukausittain pidätetään viraston henkilöstön palkoista henkilöstösääntöjen 83 artik
lan 2 kohdan mukaisesti ja käytetään eläkejärjestelmän rahoittamiseen.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.
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OSASTO 6

UNIONIN OHJELMIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET, MENOJEN TAKAISINMAKSU JA TULOT

LUKU  6 6  —   MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET

Momentti
Alamo
mentti

Nimike Varainhoitovuosi 
2014

Varainhoitovuosi 
2013

Varainhoitovuosi 
2012

%
2012/2014

LUKU 6 6

6 6 0 Muut maksut ja palautukset

6 6 0 0 Muut maksut ja palautukset p.m. p.m. 0,— —

Momentti 6 6 0 yhteensä p.m. p.m. 0,— —

LUKU 6 6 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0,— —

Osasto 6 yhteensä p.m. p.m. 0,— —

KAIKKI YHTEENSÄ 6 744 000 7 028 000 0,— 0,—
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LUKU  6 6  — MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET

6 6 0  Muut maksut ja palautukset

6 6 0 0  Muut maksut ja palautukset

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Alamomentille otetaan varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti mahdolliset tulot, joihin ei ole varauduttu osaston 6 muissa 
osissa ja jotka voidaan ottaa määrärahoiksi rahoittamaan menoja, joihin nämä tulot on sidottu.
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MENOT

Yhteenveto määrärahoista (2014 ja 2013) sekä toteutuksesta (2012)

Osasto
Luku Nimike

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitou
mukset Maksut Maksusitou

mukset Maksut Maksusitou
mukset Maksut

A3 EUROOPAN PETOSTENTOR
JUNTAVIRASTO

A3 01 HALLINTOMENOT 55 356 000 55 356 000 51 971 800 51 971 800 55 139 818,05 55 139 818,05

Varaukset (40 01 40) 3 929 200 3 929 200

55 356 000 55 356 000 55 901 000 55 901 000 55 139 818,05 55 139 818,05

A3 02 PETOSTENTORJUNTATOIMIEN 
RAHOITTAMINEN 1 650 000 1 650 000 1 556 000 1 556 000 2 047 819,32 2 047 819,32

A3 03 VALVONTAKOMITEAN JÄSEN
TEN TEHTÄVISTÄ AIHEUTU
VAT MENOT 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000,— 200 000,—

A3 10 VARAUKSET p.m. p.m. 3 929 200 3 929 200 0,— 0,—

Osasto A3 yhteensä 57 206 000 57 206 000 57 657 000 57 657 000 57 387 637,37 57 387 637,37

joista varauksia (40 01 40) 3 929 200 3 929 200
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OSASTO A3

EUROOPAN PETOSTENTORJUNTAVIRASTO

LUKU A3 01  —   HALLINTOMENOT
LUKU A3 02  —   PETOSTENTORJUNTATOIMIEN RAHOITTAMINEN

Momentti
Alamomentti Nimike

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
Maksut

2012/2014
Maksusitou

mukset Maksut Maksusitou
mukset Maksut Maksusitou

mukset Maksut

LUKU A3 01

A3 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaiseen henkilös
töön liittyvät menot

Jaksotetut määrärahat 38 517 000 38 517 000 34 709 800 34 709 800 36 407 864,69 36 407 864,69 94,52

Varaukset (40 01 40) 3 929 200 3 929 200

38 517 000 38 517 000 38 639 000 38 639 000 36 407 864,69 36 407 864,69

A3 01 02 Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallin
tomenot

A3 01 02 01 Ulkopuolinen henkilöstö

Jaksotetut määrärahat 2 612 000 2 612 000 2 586 000 2 586 000 2 538 036,54 2 538 036,54 97,17

A3 01 02 11 Muut hallintomenot

Jaksotetut määrärahat 2 689 000 2 689 000 3 159 000 3 159 000 2 230 661,42 2 230 661,42 82,96

Momentti A3 01 02 yhteensä 5 301 000 5 301 000 5 745 000 5 745 000 4 768 697,96 4 768 697,96 89,96

A3 01 03 Kiinteistöt ja niihin liittyvät menot

Jaksotetut määrärahat 11 520 000 11 520 000 11 499 000 11 499 000 13 953 007,38 13 953 007,38 121,12

A3 01 50 Henkilöstöpolitiikka ja -hallinto

Jaksotetut määrärahat 3 000 3 000 3 000 3 000 0,— 0,— 0,—

A3 01 51 Infrastruktuuripolitiikka ja -hallinto

Jaksotetut määrärahat p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— —

A3 01 60 Asiakirjakokoelma- ja kirjastomenot

Jaksotetut määrärahat 15 000 15 000 15 000 15 000 10 248,02 10 248,02 68,32

LUKU A3 01 YHTEENSÄ 55 356 000 55 356 000 51 971 800 51 971 800 55 139 818,05 55 139 818,05 99,61

Varaukset (40 01 40) 3 929 200 3 929 200

55 356 000 55 356 000 55 901 000 55 901 000 55 139 818,05 55 139 818,05

LUKU A3 02

A3 02 01 Euroopan petostentorjuntaviraston suo
rittamat tarkastukset, tutkimukset, ana
lyysit ja erityistoimet

Jaksotetut määrärahat 1 400 000 1 400 000 1 176 000 1 176 000 1 828 295,68 1 828 295,68 130,59

A3 02 02 Euron suojaaminen väärentämiseltä

Jaksotetut määrärahat 50 000 50 000 50 000 50 000 20 347,18 20 347,18 40,69

A3 02 03 Tiedotus- ja viestintätoimet

Jaksotetut määrärahat 200 000 200 000 330 000 330 000 199 176,46 199 176,46 99,59

LUKU A3 02 YHTEENSÄ 1 650 000 1 650 000 1 556 000 1 556 000 2 047 819,32 2 047 819,32 124,11
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LUKU A3 03  —   VALVONTAKOMITEAN JÄSENTEN TEHTÄVISTÄ AIHEUTUVAT MENOT
LUKU A3 10  —   VARAUKSET

Momentti
Alamomentti Nimike

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %
Maksut

2012/2014
Maksusitou

mukset Maksut Maksusitou
mukset Maksut Maksusitou

mukset Maksut

LUKU A3 03

A3 03 01 Valvontakomitean jäsenten tehtävistä 
aiheutuvat menot

Jaksotetut määrärahat 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000,— 200 000,— 100,—

LUKU A3 03 YHTEENSÄ 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000,— 200 000,— 100,—

LUKU A3 10

A3 10 01 Alustavat määrärahat

Jaksotetut määrärahat p.m. p.m. 3 929 200 3 929 200 —

A3 10 02 Varaus ennakoimattomia menoja varten

Jaksotetut määrärahat p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— —

LUKU A3 10 YHTEENSÄ p.m. p.m. 3 929 200 3 929 200 0,— 0,— —

Osasto A3 yhteensä 57 206 000 57 206 000 57 657 000 57 657 000 57 387 637,37 57 387 637,37 100,32

joista varauksia (40 01 40) 3 929 200 3 929 200
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LUKU A3 01  — HALLINTOMENOT

A3 01 01  Virkamiehiin ja väliaikaiseen henkilöstöön liittyvät menot

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

A3 01 01 38 517 000 34 709 800 36 407 864,69

Varaukset (40 01 40) 3 929 200

Yhteensä 38 517 000 38 639 000 36 407 864,69

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstötaulukkoon sisältyvässä toimessa olevien virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön

— palkat sekä palkkoihin liittyvät korvaukset ja lisät, 

— tapaturma- ja sairausvakuutukset ja muut sosiaaliturvamaksut, 

— väliaikaisen henkilöstön työttömyysvakuutus sekä maksut, jotka toimielin suorittaa väliaikaisen henkilöstön edustajille hei
dän eläkeoikeuksiensa muodostamiseksi tai niiden säilyttämiseksi maassa, josta he ovat lähtöisin, 

— muut lisät ja korvaukset, 

— virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön edustajien (sekä heidän perheenjäsentensä) matkakulut heidän aloittaessaan teh
tävänsä, lähtiessään toimielimen palveluksesta tai vaihtaessaan asemapaikkaa, 

— asettautumis- ja uudelleenasettautumiskorvaukset niille virkamiehille ja väliaikaisen henkilöstön edustajille, jotka vaihtavat 
asuinpaikkaa aloitettuaan tehtävänsä tai jotka vaihtavat asemapaikkaa tai jotka palvelussuhteen lopullisen päättymisen 
yhteydessä asettautuvat uudelleen toiselle paikkakunnalle, 

— muuttokulut niille virkamiehille ja väliaikaisen henkilöstön edustajille, jotka vaihtavat asuinpaikkaa aloitettuaan tehtävänsä 
tai jotka vaihtavat asemapaikkaa tai jotka palvelussuhteen lopullisen päättymisen yhteydessä asettautuvat uudelleen toiselle 
paikkakunnalle, 

— niiden korjauskerrointen vaikutukset, joita sovelletaan virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön palkkaan, sekä sen korja
uskertoimen vaikutus, jota sovelletaan siihen palkan osaan, joka siirretään säännöllisesti muuhun kuin asemamaahan, 

— sellaisten palkkoihin tehtävien muutosten vaikutukset, joista neuvosto päättää varainhoitovuoden kuluessa.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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A3 01 02  Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot

A3 01 02 01  Ulkopuolinen henkilöstö

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

2 612 000 2 586 000 2 538 036,54

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat menot:

— muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen IV osastossa tarkoitetut sopimussuhteisten toimihenkilöiden 
palkat, IV osastossa tarkoitettu sopimussuhteisten toimihenkilöiden sosiaaliturva sekä näiden toimihenkilöiden palkkauk
seen sovellettavien korjauskerrointen vaikutus, 

— väliaikaisen henkilöstön käyttämisestä ja ulkopuolisen henkilöstön yksityisoikeudellisista sopimuksista johtuvat menot (pal
kat, vakuutukset jne.), 

— henkilöstömenot, jotka sisältyvät yritysten kanssa tehtyihin, teknisten ja hallinnollisten tehtävien suorittamista koskeviin 
alihankintasopimuksiin, 

— jäsenvaltioiden virkamiesten tai muiden asiantuntijoiden väliaikaiset komennukset ja siirrot viraston yksiköihin sekä lisä
menot, jotka aiheutuvat virkamiesten asettamisesta kansallisten viranomaisten tai kansainvälisten järjestöjen käytettäväksi, 

— sellaisten palkkoihin tehtävien muutosten vaikutukset, joista neuvosto päättää varainhoitovuoden kuluessa.

A3 01 02 11  Muut hallintomenot

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

2 689 000 3 159 000 2 230 661,42

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat menot:

— henkilöstösääntöjen alaisuuteen kuuluvan komission henkilöstön sekä komissioon väliaikaisesti siirrettyjen kansallisten tai 
kansainvälisten asiantuntijoiden ja virkamiesten virkamatka- ja matkustuskulut (mukaan lukien matkalippujen ja paikka
lippujen varaamiseen liittyvät kulut), päivärahat sekä muut virkamatkan suorittamiseen liittyvät menot ja poikkeukselliset 
menot, 

— korvattavat kulut, jotka liittyvät komission nimissä ja yksikön edun mukaisesti edustusvelvoitteiden täyttämiseen (korva
usta ei suoriteta komission tai muiden unionin toimielinten henkilöstölle järjestettävistä edustustilaisuuksista), 

— tutkimus- ja työryhmiin kutsuttujen asiantuntijoiden matka- ja oleskelukulut sekä näiden kokousten järjestämiseen liitty
vät kulut, jos niitä ei kateta nykyisestä infrastruktuurista (toimielinten toimipaikoissa tai unionin ulkopuolella sijaitsevissa 
toimistoissa) ja jos kyse ei ole petostentorjuntaa koskeviin tutkimuksiin tai toimiin liittyvistä kokouksista (asiantuntijoille 
maksettavat korvaukset suoritetaan komission päätösten perusteella), 

— sisäisissä kokouksissa tarjottujen virvokkeiden ja satunnaisesti tarjottujen kevyiden aterioiden kustannukset, 

— sellaisiin konferensseihin, kongresseihin ja kokouksiin liittyvät kulut, jotka virasto järjestää tai joihin se osallistuu, 

— ulkoisiin koulutustilaisuuksiin osallistumisesta ja ammattialan järjestöihin liittymisestä aiheutuvat menot, 

— henkilöstön pätevyyden lisäämiseksi ja viraston toiminnan ja tehokkuuden parantamiseksi järjestettävään koulutukseen liit
tyvät menot:

— asiantuntijoiden käyttäminen koulutustarpeiden määrittämiseen, koulutuksen suunnitteluun, toteuttamiseen, arvioin
tiin sekä seurantaan, 

— asiantuntijoiden käyttäminen eri aloilla, erityisesti organisaatiomenetelmien, hallinnon, strategian, laadun ja henkilös
töhallinnon aloilla, 

— ulkoisiin koulutustilaisuuksiin osallistumisesta ja ammattialan järjestöihin liittymisestä aiheutuvat menot,



KOMISSIO
EUROOPAN PETOSTENTORJUNTAVIRASTO

LUKU A3 01 — HALLINTOMENOT (jatkoa)

A3 01 02 (jatkoa)

A3 01 02 11 (jatkoa)

II/1310 FI Euroopan unionin virallinen lehti 20.2.2014

— menot, jotka aiheutuvat koulutustilaisuuksien järjestämisestä, tiloista, kuljetuksista, aterioista ja osallistujien majoituksesta, 

— menot, jotka liittyvät julkaisuja ja tiedottamista ja näihin liittyviä internetsivustoja koskevan koulutuksen järjestämiseen sekä 
opetusmateriaalin ostoon, etäopetusliittymiin ja -lupiin, kirjoihin, lehtiin ja multimediatuotteisiin, 

— opetusmateriaalin rahoitus.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

Yksityiskohtaiset säännöt nimittämisestä ja korvauksista ja muista komission vahvistamista rahoitusedellytyksistä.

A3 01 03  Kiinteistöt ja niihin liittyvät menot

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

11 520 000 11 499 000 13 953 007,38

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston kiinteistömenot, joihin kuuluvat

— rakennusten osto- tai ostovuokrauskulut tai rakennuttamiskulut, 

— vuokrat, pitkäaikaisista vuokrasopimuksista maksettavat korvaukset ja hallinnassa olevien rakennusten osto-optioista suo
ritettavat maksut sekä kiinteistöjen tai niiden osien, konferenssisalien, varastotilojen, autotallien ja pysäköintialueiden 
vuokrat, 

— viraston hallinnassa olevien kiinteistöjen tai niiden osien vakuutusmaksut, 

— viraston hallinnassa olevien kiinteistöjen tai niiden osien veden, kaasun ja sähkön kulutusmaksut sekä 
lämmityskustannukset, 

— tilojen, hissien, keskuslämmityksen, ilmastointilaitteiden jne. kunnossapitokustannukset, kulut, jotka johtuvat tietyistä sään
nöllisesti suoritettavista siivoustöistä ja kunnossapitotarvikkeiden, puhdistus- ja valkaisuaineiden, kuivapesuaineiden jne. 
hankkimisesta, sekä maalaustöistä, korjauksista ja siivous- ja kunnossapitotilojen varustamisesta johtuvat kulut, 

— jätteiden lajitteluun, varastointiin ja jätehuoltoon liittyvät menot, 

— kunnostustöiden toteutus, esimerkiksi kiinteistöjen muuttaminen jakamalla toimistot väliseinillä, tekniset ja muut erityiset 
lukko-, sähkö-, saniteetti-, maalaus-, lattianpäällystys- yms. muutostyöt, rakennusten kaapeliverkkojen muutostyöt sekä näi
hin kunnostustöihin liittyvistä tarvikkeista aiheutuvat menot (ennen kuin virasto tekee tai uusii yli 300 000 euron hintaisia 
sopimuksia, se pyrkii järkeistämään kulujaan tiedustelemalla muilta toimielimiltä, millaisin ehdoin (hinnat, valuutta, indek
sointi, kesto, muut lausekkeet) nämä ovat tehneet vastaavia sopimuksia), 

— henkilöiden ja kiinteistöjen fyysisen ja materiaalisen turvallisuuden valvonnasta aiheutuvat menot, etenkin kiinteistöjen var
tiointisopimukset, turvallisuuslaitteiden huoltosopimukset ja pientarvikkeiden hankinta (ennen kuin virasto tekee tai uusii 
yli 300 000 euron hintaisia sopimuksia, se pyrkii järkeistämään kulujaan tiedustelemalla muilta toimielimiltä, millaisin 
ehdoin (hinnat, valuutta, indeksointi, kesto, muut lausekkeet) nämä ovat tehneet vastaavia sopimuksia), 

— henkilöiden työturvallisuuden ja -terveyden suojelusta aiheutuvat kulut, etenkin palontorjuntakaluston osto-, vuokraus- ja 
kunnossapitokulut, palontorjuntaan vapaaehtoisina osallistuvien virkamiesten varusteiden uusiminen ja lakisääteisten tar
kastusten kulut (ennen kuin virasto tekee tai uusii yli 300 000 euron hintaisia sopimuksia, se pyrkii järkeistämään kulujaan 
tiedustelemalla muilta toimielimiltä, millaisin ehdoin (hinnat, valuutta, indeksointi, kesto, muut lausekkeet) nämä ovat teh
neet vastaavia sopimuksia),
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— ennen kiinteistön hankkimista tai vuokraamista tai rakennuttamista tehdyistä rahoitusarvioista tai teknisistä arvioista aiheu
tuvat kulut, 

— muut kiinteistöihin liittyvät menot, erityisesti usean vuokralaisen kiinteistöjen isännöintikulut, tilojen tarkastukseen liitty
vät kulut, yleishyödyllisistä palveluista maksettavat korvaukset (katumaksut, jätteidenkuljetusmaksut jne.), 

— mittaviin kunnostustöihin liittyvä tekninen apu, 

— teknisten tarvikkeiden ja laitteistojen hankinta, vuokraus, leasingvuokraus, kunnossapito, korjaus, asentaminen ja 
uusiminen:

— irtaimen omaisuuden hankinta, vuokraus, kunnossapito ja korjaaminen, 

— kuljetuskaluston hankinta, vuokraus, kunnossapito ja korjaaminen, 

— erilaiset vakuutukset (erityisesti vastuu- ja varkausvakuutus), 

— työvarusteista aiheutuvat menot, erityisesti

— vahtimestarien ja autonkuljettajien virka-asujen hankinta, 

— työvaatteiden hankinta- ja pesukulut kunnossapitohenkilöstölle sekä sellaiselle henkilöstölle, jonka työskentelyolo
suhteet edellyttävät suojavaatetusta sadetta ja kylmyyttä, tavanomaista suurempaa kulumista ja likaa vastaan, 

— direktiivien 89/391/ETY ja 90/270/ETY täytäntöönpanon kannalta välttämättömien työvarusteiden hankinta tai niistä 
aiheutuvien menojen korvaaminen, 

— yksiköiden muutto- ja uudelleenjärjestelykulut sekä toimistolaitteiden, -kalusteiden ja -tarvikkeiden käsittelykulut (vastaan
otto, varastointi, sijoitus), 

— menot, jotka aiheutuvat kiinteistöjen varustamisesta televiestintää varten, ja erityisesti puhelinvaihteiden ja jakajien, audio-
ja videokonferenssijärjestelmien, sisäpuhelimien ja matkapuhelimien hankinnasta, vuokrauksesta, asennuksesta ja huol
losta sekä tietoverkoista (laitteet ja huolto) sekä näihin liittyvistä palveluista (hallinto- ja tukipalvelut, oheismateriaali, asen
nus ja siirrot), 

— tietokoneiden, päätteiden, mikrotietokoneiden, oheislaitteiden, liitäntälaitteiden sekä niiden toiminnan kannalta tarpeellis
ten ohjelmien osto, vuokraus tai leasingvuokraus, 

— tietojen esittämiseen paperilla liittyvien laitteiden, kuten tulostimien, faksien, valokopiokoneiden, skannerien ja mikrokort
tikopiokoneiden osto, vuokraus tai leasingvuokraus, 

— kirjoituskoneiden, tekstinkäsittelylaitteiden ja kaikkien toimistossa käytettävien sähköisten laitteiden osto, vuokraus tai 
leasingvuokraus, 

— näihin laitteisiin liittyvät asennukset, kokoonpano, ylläpito, selvitykset, oheismateriaali ja tarvikkeet, 

— paperin, kirjekuorien, toimisto- ja monistustarvikkeiden hankintakulut sekä eräät ulkopuolisilla teetettävät painotyöt, 

— tavanomaiseen kirjeenvaihtoon sekä kertomusten ja julkaisujen lähettämiseen liittyvät postimaksut, postipakettien yms. 
lähettämiseen lento-, meri- ja maapostina liittyvät kulut sekä komission sisäisestä postinjakelusta aiheutuvat kulut, 

— kaapelia tai radioaaltoja käyttäen tapahtuvan viestinnän tilaaja- ja käyttömaksut (kiinteä puhelin ja matkapuhelin, televisio, 
telekonferenssi ja videokonferenssi) sekä tiedonsiirtoverkkoihin, telemaattisiin palveluihin jne. liittyvät menot sekä puhe
linluetteloiden hankinta, 

— rakennusten väliset puhelin- ja tietoliikenneyhteydet sekä unionin toimipaikkojen väliset kansainväliset 
tietoliikenneyhteydet,
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— tekninen ja logistinen tuki, koulutus ja muut yleishyödylliset toimet, jotka liittyvät tietoteknisiin laitteisiin ja ohjelmistoi
hin, yleishyödyllinen tietotekniikkakoulutus, paperilla tai sähköisesti saatavien teknisten asiakirjojen tilaukset jne., alihan
kintatyö, toimistopalvelut, tilaukset kansainvälisistä järjestöistä jne., laitteistojen ja ohjelmistojen turvallisuuteen ja 
laadunvarmistukseen liittyvät selvitykset sekä laitteistojen käyttöön ja huoltoon, ohjelmistojen kehittämiseen ja tietotek
niikkahankkeiden toteuttamiseen liittyvät kustannukset, 

— muut hallinnosta johtuvat menot, joita ei ole erikseen mainittu edellä.

Varainhoitoasetuksen 21  artiklan  3  kohdan a–j alakohdassa tarkoitettujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi 
arvioidaan 20 000 euroa.

Oikeusperusta

Neuvoston direktiivi 89/391/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1989, toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja tervey
den parantamisen edistämiseksi työssä (EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1).

Neuvoston direktiivi 90/270/ETY, annettu 29 päivänä toukokuuta 1990, turvallisuutta ja terveyttä varten näyttöpäätetyölle ase
tettavista vähimmäisvaatimuksista (viides direktiivin 89/391/ETY 16  artiklan  1  kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) 
(EYVL L 156, 21.6.1990, s. 14).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

A3 01 50  Henkilöstöpolitiikka ja -hallinto

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

3 000 3 000 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

— kulut, jotka aiheutuvat viraston osallistumisesta virkistyskeskuksen (foyer) toimintakustannuksiin ja muun Brysselissä jär
jestettävän kulttuuri- ja urheilutoiminnan kustannuksiin sekä aloitteisiin, jotka edistävät henkilöstöön kuuluvien eri kan
sallisuuksia edustavien välisiä sosiaalisia suhteita viraston toimipaikassa, 

— viraston osuus päivähoitopalvelujen ja koululaiskuljetusten menoista sekä menoista, jotka liittyvät seuraaviin ryhmiin kuu
luviin vammaisiin ja jotka rahoitetaan osana heidän hyväkseen harjoitettavaa politiikkaa:

— palveluksessa olevat virkamiehet ja määräaikaiset työntekijät, 

— palveluksessa olevien virkamiesten ja määräaikaisten työntekijöiden puolisot, 

— kaikki huollettavana olevat lapset henkilöstösääntöjen mukaisesti.

Kyseessä ovat muut kuin lääketieteelliset, vammautumisesta aiheutuvat ja asianmukaisella tavalla tarpeellisiksi osoitetut kulut; 
korvaus myönnetään talousarvion suomien mahdollisuuksien rajoissa siltä osin kuin asianomaisen henkilön asuin- tai koti
maan kansallinen korvausjärjestelmä ei kata kyseisiä menoja.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1989&mm=06&jj=29&type=L&nnn=183&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1990&mm=06&jj=21&type=L&nnn=156&pppp=0014&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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A3 01 51  Infrastruktuuripolitiikka ja -hallinto

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstöravintoloiden, kahviloiden ja ruokaloiden käyttökulut sekä kaluston kunnossa
pitoon ja sekalaisten tarvikkeiden hankintaan liittyvät kulut.

A3 01 60  Asiakirjakokoelma- ja kirjastomenot

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

15 000 15 000 10 248,02

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan komission intranet-sivuston (My IntraComm) laatimisesta ja kehittämisestä aiheutuvat 
menot, on line -käyttösopimukset, teosten ja kausijulkaisujen sitomisesta ja muista niiden säilyttämisen kannalta välttämättö
mistä toimenpiteistä aiheutuvat menot, sanomalehtien ja erikoisalojen aikakausjulkaisujen tilausmenot sekä viraston toimin
taan liittyvien julkaisujen ja käsikirjojen hankintamenot.

LUKU A3 02  — PETOSTENTORJUNTATOIMIEN RAHOITTAMINEN

A3 02 01  Euroopan petostentorjuntaviraston suorittamat tarkastukset, tutkimukset, analyysit ja erityistoimet

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

1 400 000 1 176 000 1 828 295,68

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikki menot, jotka liittyvät viraston hallinnollisen toiminnan ulkopuolisiin 
petostentorjuntatoimiin.

Määrärahalla katetaan toimet, joiden tarkoituksena on erityisesti

— suunnitella, kehittää, parantaa ja hoitaa yhteisiä tiedonvaihtojärjestelmiä ja infrastruktuureja luottamuksellisuutta ja turval
lisuutta koskevia vaatimuksia noudattaen, 

— paljastaa petoksia ja kerätä, käsitellä ja hyödyntää niiden osalta aloitettujen menettelyjen kannalta hyödyllisiä tietoja sekä 
tiedottaa niistä jäsenvaltioiden tutkintayksiköille (esimerkiksi tietokantojen avulla), 

— tukea jäsenvaltioiden pyrkimyksiä erityisesti rajat ylittävien petosten torjumisessa, silloin kun asiassa on tarpeen varautua 
toimiin unionin tasolla, 

— rahoittaa toimia, joiden tarkoituksena on tehostaa ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, tarkastuksia ja tutkimuksia, 

— tehostaa yhteistyötä kansallisten viranomaisten kanssa, erityisesti savukkeiden salakuljetuksen torjunnassa, 

— järjestää tarkastuksia ja tutkimuksia paikan päällä ja osallistua niihin, 

— kattaa kansallisten tutkinta- ja oikeusviranomaisten ulkomailla paikan päällä tapahtuviin tarkastus- ja tutkimusvirkamat
koihin ja koordinointikokouksiin sekä tutkimuksen kannalta tarpeellisiin matkoihin liittyvät matka- ja oleskelukulut, 

— kattaa asiantuntijoiden matka- ja oleskelukulut sekä muut niihin liittyvät menot, joita aiheutuu viraston kutsuttua asian
tuntijoita osallistumaan tutkimuksiin tai antamaan tiettyä asiaa koskevan asiantuntijalausunnon, 

— kattaa sellaisiin konferensseihin, kongresseihin ja kokouksiin liittyvät kulut, jotka virasto järjestää petostentorjunnan 
yhteydessä.
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Oikeusperusta

Neuvoston asetus (ETY) N:o 4045/89, annettu 21 päivänä joulukuuta 1989, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tuki
osaston rahoitusjärjestelmään kuuluviin toimenpiteisiin kohdistuvista jäsenvaltioiden suorittamista tarkastuksista (EYVL L 388, 
30.12.1989, s. 18).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1073/1999, annettu 25 päivänä toukokuuta 1999, Euroopan petostentor
juntaviraston (OLAF) tutkimuksista (EYVL L 136, 31.5.1999, s. 1).

Neuvoston asetus (Euratom) N:o 1074/1999, annettu 25 päivänä toukokuuta 1999, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) 
tutkimuksista (EYVL L 136, 31.5.1999, s. 8).

Viiteasiakirjat-säädökset

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artikla.

A3 02 02  Euron suojaaminen väärentämiseltä

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

50 000 50 000 20 347,18

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka aiheutuvat aloitteista ja erityistoimista euron suojaamiseksi väärentämiseltä.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1073/1999, annettu 25 päivänä toukokuuta 1999, Euroopan petostentor
juntaviraston (OLAF) tutkimuksista (EYVL L 136, 31.5.1999, s. 1).

Neuvoston asetus (Euratom) N:o 1074/1999, annettu 25 päivänä toukokuuta 1999, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) 
tutkimuksista (EYVL L 136, 31.5.1999, s. 8).

A3 02 03  Tiedotus- ja viestintätoimet

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

200 000 330 000 199 176,46

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston tiedotus- ja viestintätoimet.

Viraston ulkoisen tiedotuksen ja viestinnän strategia on sen toiminnan kannalta ensiarvoisen tärkeä. Virasto perustettiin itse
näiseksi tutkintalaitokseksi, ja sillä on sen vuoksi oltava oma viestintästrategiansa. Sen toiminnan luonne on usein niin teknistä, 
ettei se välttämättä ole suurelle yleisölle helposti ymmärrettävää. Viraston on tiedotettava kaikille yhteistyökumppaneilleen ja 
yleisölle roolistaan ja vastuulleen uskotuista tehtävistä. On erittäin tärkeää, millainen käsitys yleisöllä on viraston toiminnasta.

Komission yksikkönä viraston on otettava huomioon myös unionin toimielinten ja Euroopan kansalaisten välillä vallitseva 
demokratiavaje, jonka olemassaolon komissio on tunnustanut ja laatinut asiaa koskevan toimintasuunnitelman.

Viraston kehittämän ja soveltaman viestintästrategian on osoitettava riippumattomuutensa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1073/1999, annettu 25 päivänä toukokuuta 1999, Euroopan petostentor
juntaviraston (OLAF) tutkimuksista (EYVL L 136, 31.5.1999, s. 1).

Neuvoston asetus (Euratom) N:o 1074/1999, annettu 25 päivänä toukokuuta 1999, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) 
tutkimuksista (EYVL L 136, 31.5.1999, s. 8).

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1989&mm=12&jj=30&type=L&nnn=388&pppp=0018&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1989&mm=12&jj=30&type=L&nnn=388&pppp=0018&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:136:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:136:0008:0008:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:136:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:136:0008:0008:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:136:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:136:0008:0008:FI:PDF
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LUKU A3 03  — VALVONTAKOMITEAN JÄSENTEN TEHTÄVISTÄ AIHEUTUVAT MENOT

A3 03 01  Valvontakomitean jäsenten tehtävistä aiheutuvat menot

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

200 000 200 000 200 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikki valvontakomitean jäsenten tehtävistä aiheutuvat menot, joita ovat

— korvaukset, jotka on myönnetty valvontakomitean jäsenille heidän tehtäviensä täyttämiseen käyttämästään ajasta, sekä vir
kamatkakulut, matkakulut ja muut menot, 

— kulut, jotka liittyvät valvontakomiteaa virallisesti edustavien henkilöiden edustusvelvoitteiden täyttämiseen, 

— kaikki hallinnosta johtuvat menot kuten välineiden hankinta, paperi- ja toimistotarvikkeet, viestintä- ja tietoliikennekulut 
(postimaksut, puhelin-, teleksi- ja  sähkekulut), tietopalvelu- ja kirjastomenot, kirjojen osto ja joukkoviestinten tilausmak
sut, konferenssien osanottomaksut jne., 

— valvontakomitean jäsenten selvitys- ja työryhmiin kutsumien asiantuntijoiden matka- ja oleskelukulut sekä näiden koko
usten järjestämiseen liittyvät kulut, jos niitä ei kateta nykyisestä infrastruktuurista (toimielinten toimipaikoissa tai unionin 
ulkopuolella sijaitsevissa toimistoissa), 

— menot, jotka aiheutuvat erityisselvityksistä ja -kuulemisista ja jotka on annettu sopimuksella erityisasiantuntijoiden tehtä
väksi (luonnolliset tai  oikeushenkilöt), jos valvontakomitean jäsenet eivät voi pyytää viraston henkilöstöä laatimaan 
selvityksiä.

Oikeusperusta

Komission päätös 1999/352/EY, EHTY, Euratom, tehty 28 päivänä huhtikuuta 1999, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) 
perustamisesta (EYVL L 136, 31.5.1999, s. 20) ja erityisesti sen 4 artikla ja 6 artiklan 3 kohta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1073/1999, annettu 25 päivänä toukokuuta 1999, Euroopan petostentor
juntaviraston (OLAF) tutkimuksista (EYVL L 136, 31.5.1999, s. 1) ja erityisesti sen 11 artikla.

Neuvoston asetus (Euratom) N:o 1074/1999, annettu 25 päivänä toukokuuta 1999, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) 
tutkimuksista (EYVL L 136, 31.5.1999, s. 8) ja erityisesti sen 11 artikla.

LUKU A3 10  — VARAUKSET

A3 10 01  Alustavat määrärahat

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

p.m. p.m. + 3 929 200 + 3 929 200

Selvitysosa

Määräraha on varaus, jota ei voida käyttää ennen kuin määräraha on varainhoitoasetuksessa säädetyn asianomaisen menettelyn 
mukaisesti siirretty talousarvion toisiin lukuihin.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:136:0020:0020:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:136:0001:0001:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:136:0008:0008:FI:PDF
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Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

A3 10 02  Varaus ennakoimattomia menoja varten

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

p.m. p.m. 0,—

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF


KOMISSIO

20.2.2014 FI Euroopan unionin virallinen lehti II/1317

EUROOPAN UNIONIN HENKILÖSTÖVALINTATOIMISTO



KOMISSIO
EUROOPAN UNIONIN HENKILÖSTÖVALINTATOIMISTO

II/1318 FI Euroopan unionin virallinen lehti 20.2.2014

TULOT

OSASTO 4

ERILAISET UNIONIN VEROT JA MAKSUT

LUKU  4 0  —   PIDÄTYKSET PALKOISTA
LUKU  4 1  —   ELÄKEMAKSUT

Momentti
Alamo
mentti

Nimike Varainhoito
vuosi 2014

Varainhoito
vuosi 2013

Varainhoito
vuosi 2012

%
2012/2014

LUKU 4 0

4 0 0 Virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettä
vän veron tuotto 650 000 676 000 —

4 0 3 Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun hen
kilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän tilapäisen maksun tuotto p.m. p.m. 0,— —

4 0 4 Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun hen
kilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto 134 000 133 000 —

LUKU 4 0 YHTEENSÄ 784 000 809 000 0,— 0,—

LUKU 4 1

4 1 0 Henkilöstön maksut eläkejärjestelmään 945 000 1 049 000 —

LUKU 4 1 YHTEENSÄ 945 000 1 049 000 —

Osasto 4 yhteensä 1 729 000 1 858 000 0,— 0,—
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LUKU  4 0  — PIDÄTYKSET PALKOISTA

4 0 0  Virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

650 000 676 000

Selvitysosa

Nämä tulot muodostuvat verosta, joka kuukausittain pidätetään toimiston henkilöstöön kuuluvien virkamiesten ja muun hen
kilöstön palkoista ja korvauksista.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY)  N:o  260/68, annettu 29  päivänä  helmikuuta 1968, Euroopan yhteisöille suoritetta
vaan veroon sovellettavien edellytysten ja menettelyn vahvistamisesta (EYVL L 56, 4.3.1968, s. 8).

Viiteasiakirjat-säädökset

Euroopan unionin erioikeuksia ja vapauksia koskeva pöytäkirja ja erityisesti sen 12 artikla.

4 0 3  Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän tila
päisen maksun tuotto

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Nämä tulot muodostuvat tilapäisestä maksusta, joka pidätetään toimiston palveluksessa olevien virkamiesten ja muun henki
löstön palkoista ja korvauksista.

Oikeusperusta

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 66 a artikla, sellaisina kuin ne olivat voi
massa 15 päivään joulukuuta 2003 asti.

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 20 artiklan 3 kohta, sellai
sina kuin ne olivat voimassa 30 päivään huhtikuuta 2004 asti.

4 0 4  Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän eri
tyismaksun tuotto

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

134 000 133 000

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 66 a artikla.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 20 artiklan 3 kohta.

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1968&mm=03&jj=04&type=L&nnn=056&pppp=0008&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
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LUKU  4 1  — ELÄKEMAKSUT

4 1 0  Henkilöstön maksut eläkejärjestelmään

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

945 000 1 049 000

Selvitysosa

Nämä tulot muodostuvat maksuista, jotka kuukausittain pidätetään toimiston henkilöstön palkoista henkilöstösääntöjen 
83 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja käytetään eläkejärjestelmän rahoittamiseen.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.
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OSASTO 6

UNIONIN OHJELMIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET, MENOJEN TAKAISINMAKSU JA TULOT

LUKU  6 6  —   MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET

Momentti
Alamo
mentti

Nimike Varainhoito
vuosi 2014

Varainhoito
vuosi 2013

Varainhoito
vuosi 2012

%
2012/2014

LUKU 6 6

6 6 0 Muut maksut ja palautukset

6 6 0 0 Muut käyttötarkoitukseensa sidotut maksut ja palautukset p.m. p.m. 0,— —

Momentti 6 6 0 yhteensä p.m. p.m. 0,— —

LUKU 6 6 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0,— —

Osasto 6 yhteensä p.m. p.m. 0,— —

KAIKKI YHTEENSÄ 1 729 000 1 858 000 0,— 0,—
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LUKU  6 6  — MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET

6 6 0  Muut maksut ja palautukset

6 6 0 0  Muut käyttötarkoitukseensa sidotut maksut ja palautukset

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Alamomentille otetaan varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti mahdolliset tulot, joihin ei ole varauduttu osaston 6 muissa 
osissa ja jotka voidaan ottaa määrärahoiksi rahoittamaan menoja, joihin nämä tulot on sidottu.
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MENOT

Yhteenveto määrärahoista (2014 ja 2013) sekä toteutuksesta (2012)

Osasto
Luku Nimike Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

A4 EUROOPAN HENKILÖSTÖVALINTATOIMISTO

A4 01 HALLINTOMENOT 17 410 000 17 701 000 16 690 028,94

A4 02 TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ, NIIDEN KESKINÄISET PALVELUT 
JA TOIMINNAT 7 060 000 7 347 000 8 611 739,52

A4 03 TOIMIELINTEN VÄLINEN KOULUTUSYHTEISTYÖ 3 413 000 3 487 000 3 637 603,02

A4 10 VARAUKSET p.m. p.m. 0,—

Osasto A4 yhteensä 27 883 000 28 535 000 28 939 371,48
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OSASTO A4

EUROOPAN HENKILÖSTÖVALINTATOIMISTO

LUKU A4 01  —   HALLINTOMENOT
LUKU A4 02  —   TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ, NIIDEN KESKINÄISET PALVELUT JA TOIMINNAT

Momentti
Alamomentti Nimike Määrärahat 

2014
Määrärahat 

2013
Toteutus 

2012
%

2012/2014

LUKU A4 01

A4 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaiseen henkilöstöön liittyvät menot

Jaksottamattomat määrärahat 10 166 000 10 439 000 9 181 431,76 90,32

A4 01 02 Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot

A4 01 02 01 Ulkopuolinen henkilöstö

Jaksottamattomat määrärahat 1 576 000 1 560 000 1 295 763,13 82,22

A4 01 02 11 Muut hallintomenot

Jaksottamattomat määrärahat 672 000 674 000 894 990,44 133,18

Momentti A4 01 02 yhteensä 2 248 000 2 234 000 2 190 753,57 97,45

A4 01 03 Kiinteistöt ja niihin liittyvät menot toimintalohkossa

Jaksottamattomat määrärahat 4 991 000 5 023 000 5 297 250,62 106,14

A4 01 50 Henkilöstöpolitiikka ja -hallinto

Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. 0,— —

A4 01 51 Infrastruktuuripolitiikka ja -hallinto

Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. 0,— —

A4 01 60 Asiakirjakokoelma- ja kirjastomenot

Jaksottamattomat määrärahat 5 000 5 000 20 592,99 411,86

LUKU A4 01 YHTEENSÄ 17 410 000 17 701 000 16 690 028,94 95,86

LUKU A4 02

A4 02 01 Toimielinten välinen yhteistyö, niiden keskinäiset palvelut ja toiminnat

A4 02 01 01 Toimielinten yhteiset kilpailut

Jaksottamattomat määrärahat 6 996 000 7 258 000 8 597 489,52 122,89

A4 02 01 02 Rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset

Jaksottamattomat määrärahat 50 000 75 000 0,— 0,—

A4 02 01 03 Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kulut

Jaksottamattomat määrärahat 14 000 14 000 14 250,— 101,79

Momentti A4 02 01 yhteensä 7 060 000 7 347 000 8 611 739,52 121,98

LUKU A4 02 YHTEENSÄ 7 060 000 7 347 000 8 611 739,52 121,98
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LUKU A4 03  —   TOIMIELINTEN VÄLINEN KOULUTUSYHTEISTYÖ
LUKU A4 10  —   VARAUKSET

Momentti
Alamomentti Nimike Määrärahat 

2014
Määrärahat 

2013
Toteutus 

2012
%

2012/2014

LUKU A4 03

A4 03 01 Euroopan unionin henkilöstökoulutuskeskus (EUSA)

A4 03 01 01 Johtamiskoulutus

Jaksottamattomat määrärahat 1 433 000 1 344 000 1 421 999,19 99,23

A4 03 01 02 Perehdyttämiskoulutus

Jaksottamattomat määrärahat 1 045 000 1 090 000 1 324 303,83 126,73

A4 03 01 03 Sertifiointiin liittyvä koulutus

Jaksottamattomat määrärahat 935 000 1 053 000 891 300,— 95,33

Momentti A4 03 01 yhteensä 3 413 000 3 487 000 3 637 603,02 106,58

LUKU A4 03 YHTEENSÄ 3 413 000 3 487 000 3 637 603,02 106,58

LUKU A4 10

A4 10 01 Alustavat määrärahat

Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. 0,— —

A4 10 02 Varaus ennakoimattomia menoja varten

Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. 0,— —

LUKU A4 10 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0,— —

Osasto A4 yhteensä 27 883 000 28 535 000 28 939 371,48 103,79
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LUKU A4 01  — HALLINTOMENOT

A4 01 01  Virkamiehiin ja väliaikaiseen henkilöstöön liittyvät menot

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

10 166 000 10 439 000 9 181 431,76

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstötaulukkoon kuuluvassa toimessa olevien virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön

— palkat, korvaukset ja palkkoihin liittyvät lisät, 

— sairaus- ja tapaturmavakuutukset ja muut sosiaalimaksut, 

— väliaikaisen henkilöstön työttömyysvakuutus sekä maksut, jotka toimielin suorittaa väliaikaisen henkilöstön edustajille hei
dän eläkeoikeuksiensa muodostamiseksi tai niiden säilyttämiseksi maassa, josta he ovat lähtöisin, 

— erilaiset muut lisät ja korvaukset, 

— niiden korjauskerrointen vaikutukset, joita sovelletaan virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön palkkaan, sekä sen korja
uskertoimen vaikutukset, jota sovelletaan siihen palkan osaan, joka siirretään säännöllisesti muuhun kuin asemamaahan, 

— virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön edustajien (sekä heidän perheenjäsentensä) matkakulut heidän aloittaessaan teh
tävänsä ja heidän lähtiessään toimielimen palveluksesta tai heidän vaihtaessaan asemapaikkaa, 

— asettautumis- ja uudelleenasettautumiskorvaukset niille virkamiehille ja väliaikaisen henkilöstön edustajille, jotka vaihtavat 
asuinpaikkaa aloitettuaan tehtävänsä tai jotka vaihtavat asemapaikkaa tai jotka palvelussuhteen lopullisen päättymisen 
yhteydessä asettautuvat uudelleen toiselle paikkakunnalle, 

— muuttokulut niille virkamiehille ja väliaikaisen henkilöstön edustajille, jotka vaihtavat asuinpaikkaa aloitettuaan tehtävänsä 
tai jotka vaihtavat asemapaikkaa tai jotka palvelussuhteen lopullisen päättymisen yhteydessä asettautuvat uudelleen toiselle 
paikkakunnalle, 

— sellaisten palkkoihin tehtävien muutosten vaikutukset, joista neuvosto päättää varainhoitovuoden kuluessa, 

— AST-ura-alueen virkamiesten ja paikallisen henkilöstön suorittamia ylityötunteja koskevat kiinteämääräiset ja tuntikorva
ukset, joita ei ole voitu korvata säädettyjen menettelyjen mukaisesti vapaa-aikana, 

— päivärahat niille virkamiehille tai väliaikaisen henkilöstön edustajille, jotka voivat osoittaa, että heidän on vaihdettava asuin
paikkaa tehtäviensä aloittamisen jälkeen tai asemapaikan vaihdon vuoksi, 

— ylimääräiset menot, jotka syntyvät unionin virkamiesten vapauttamisesta tehtävistään ja jotka vastaavat korvauksia tai 
kuluja, joihin nämä ovat oikeutettuja. Lisäksi se on tarkoitettu kattamaan kulut, jotka liittyvät jäsenvaltioiden tai kolman
sien maiden hallintoelimissä tai organisaatioissa tapahtuvaan koulutukseen.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF


KOMISSIO
EUROOPAN UNIONIN HENKILÖSTÖVALINTATOIMISTO

LUKU A4 01 — HALLINTOMENOT (jatkoa)

20.2.2014 FI Euroopan unionin virallinen lehti II/1327

A4 01 02  Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot

A4 01 02 01  Ulkopuolinen henkilöstö

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

1 576 000 1 560 000 1 295 763,13

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat menot:

— muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen IV osastossa tarkoitetut sopimussuhteisten toimihenkilöiden 
palkat, IV osastossa tarkoitettu sopimussuhteisten toimihenkilöiden sosiaaliturva sekä näiden toimihenkilöiden palkkauk
seen sovellettavien korjauskerrointen vaikutus, 

— menot (palkat, vakuutukset jne.), jotka johtuvat ulkopuolisen henkilöstön ja vuokrahenkilöstön yksityisoikeudellisista 
sopimuksista, 

— teknisiä ja hallinnollisia alihankintatöitä, lisäapua ja henkistä työtä koskeviin yrityssopimuksiin sisältyvät henkilöstömenot, 

— jäsenvaltioiden virkamiesten tai muiden asiantuntijoiden väliaikaiset komennukset ja siirrot henkilöstövalintatoimiston yksi
köihin sekä lisämenot, jotka aiheutuvat virkamiesten asettamisesta kansallisten viranomaisten tai kansainvälisten järjestö
jen käytettäväksi, 

— sellaisten palkkoihin tehtävien muutosten vaikutukset, joista neuvosto päättää varainhoitovuoden kuluessa, 

— menot, jotka aiheutuvat freelancekääntäjien ja -lingvistien palveluista tai konekirjoitus- ja muista töistä, jotka käännöspal
velu on antanut ulkopuolisten tehtäväksi.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

Yksityiskohtaiset säännöt nimittämisestä ja korvauksista ja muista komission vahvistamista rahoitusedellytyksistä.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

A4 01 02 11  Muut hallintomenot

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

672 000 674 000 894 990,44

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat menot:

— matkakulut, virkamatkapäivärahat sekä muut virkamatkaan liittyvät tai siitä aiheutuneet poikkeukselliset kulut henkilös
tösääntöjen piiriin kuuluvalle henkilöstölle sekä toimiston palveluksessa väliaikaisesti työskenteleville kansallisille ja kan
sainvälisille asiantuntijoille ja virkamiehille, 

— korvauskelpoiset kulut, jotka liittyvät henkilöstövalintatoimiston nimissä ja yksikön edun mukaisesti edustusvelvoitteiden 
täyttämiseen (korvausta ei makseta komission tai muiden unionin toimielinten henkilöstölle järjestettävistä 
edustustilaisuuksista), 

— tutkimus- ja työryhmiin kutsuttujen asiantuntijoiden matka- ja oleskelukulut sekä näiden kokousten järjestämiseen liitty
vät kulut, jos niitä ei kateta nykyisestä infrastruktuurista toimielinten toimipaikoissa tai unionin ulkopuolella sijaitsevissa 
toimistoissa (asiantuntijoille maksettavat korvaukset suoritetaan komission päätösten perusteella), 

— kulut, jotka aiheutuvat henkilöstövalintatoimiston osallistumisesta konferensseihin, kongresseihin ja kokouksiin,

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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— henkilöstön pätevyyden lisäämiseksi ja henkilöstövalintatoimiston toiminnan ja tehokkuuden parantamiseksi järjestettävä 
yleinen koulutus:

— asiantuntijoiden käyttäminen koulutustarpeiden määrittämiseen, koulutuksen suunnitteluun, toteuttamiseen, arvioin
tiin sekä seurantaan, 

— asiantuntijoiden käyttäminen eri aloilla, erityisesti organisointimenetelmien, hallinnon, strategian, laadun ja henkilös
töhallinnon aloilla, 

— ulkoisiin koulutustilaisuuksiin osallistumisesta ja ammattialan järjestöihin liittymisestä aiheutuvat menot, 

— menot, jotka aiheutuvat koulutustilaisuuksien järjestämisestä, tiloista, kuljetuksista, aterioista ja osallistujien 
majoituksesta, 

— menot, jotka liittyvät julkaisuja ja tiedottamista ja näihin liittyviä internetsivustoja koskevan koulutuksen järjestämi
seen sekä opetusmateriaalin ostoon, etäopetusliittymiin ja -lupiin, kirjoihin, lehtiin ja multimediatuotteisiin, 

— opetusmateriaalin rahoitus, 

— niiden freelance- ja muiden väliaikaisten tulkkien sosiaaliturvamaksut, matkakulut ja päivärahat, jotka tulkkauksen pää
osasto kutsuu henkilöstövalintatoimiston järjestämiin kokouksiin, koska komission tulkit (virkamiehet sekä väliaikainen 
henkilöstö) eivät voi näitä tehtäviä hoitaa.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

Yksityiskohtaiset säännöt nimittämisestä ja korvauksista ja muista komission vahvistamista rahoitusedellytyksistä.

A4 01 03  Kiinteistöt ja niihin liittyvät menot toimintalohkossa

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

4 991 000 5 023 000 5 297 250,62

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimiston kiinteistö ja siihen liittyvät menot, erityisesti

— kiinteistöjen tai niiden osien sekä konferenssisalien, varastotilojen, autotallien ja pysäköintialueiden vuokrat ja pitkäaikai
sista vuokrasopimuksista maksettavat korvaukset, 

— henkilöstövalintatoimiston hallinnassa olevien kiinteistöjen tai kiinteistöjen osien vakuutusmaksut, 

— henkilöstövalintatoimiston hallinnassa olevia kiinteistöjä tai kiinteistön osia koskevat veden, kaasun ja sähkön kulutuskus
tannukset sekä lämmityskustannukset, 

— voimassa olevien sopimusten perusteella lasketut tilojen, hissien, keskuslämmityksen, ilmastointilaitteiden jne. kunnossa
pitokustannukset sekä kulut, jotka johtuvat tietyistä säännöllisesti suoritettavista siivoustöistä ja kunnossapitotarvikkeiden, 
puhdistus- ja valkaisuaineiden, kuivapesuaineiden jne. hankkimisesta, sekä maalaustöistä, korjauksista ja siivous- ja kun
nossapitotilojen varustamisesta, 

— jätteiden lajittelusta, varastoinnista ja poiskuljettamisesta johtuvat menot, 

— kunnostustöiden toteutus, esimerkiksi kiinteistöjen muuttaminen jakamalla toimistot väliseinillä, tekniset ja muut erityiset 
lukko-, sähkö-, saniteetti-, maalaus-, lattianpäällystämis- yms. muutostyöt, sekä rakennusten kaapeliverkkojen muutostyöt 
sekä näihin kunnostustöihin liittyvistä tarvikkeista aiheutuvat menot (ennen kuin henkilöstövalintatoimisto tekee tai uusii 
yli 300 000 euron hintaisia sopimuksia, se pyrkii järkeistämään kulujaan tiedustelemalla muilta toimielimiltä, millaisia 
ehtoja nämä ovat saavuttaneet vastaavien sopimusten osalta (hinnat, valuutta, indeksointi, kesto, muut lausekkeet)),
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— henkilöiden ja kiinteistöjen fyysisen ja materiaalisen turvallisuuden valvonnasta aiheutuvat menot, etenkin kiinteistöjen val
vontasopimukset, turvallisuuslaitteiden huoltosopimukset ja pikkutarvikkeiden hankinta (ennen kuin henkilöstövalintatoi
misto tekee tai uusii yli 300 000 euron hintaisia sopimuksia, se pyrkii järkeistämään kulujaan tiedustelemalla muilta 
toimielimiltä, millaisia ehtoja nämä ovat saavuttaneet vastaavien sopimusten osalta (hinnat, valuutta, indeksointi, kesto, 
muut lausekkeet)), 

— henkilöiden työturvallisuuden ja -terveyden suojelusta aiheutuvat kulut, etenkin palontorjuntakaluston osto-, vuokraus- ja 
kunnossapitokulut, palontorjuntaan vapaaehtoisina osallistuvien virkamiesten varusteiden uusiminen ja lakisääteisten tar
kastusten kulut (ennen kuin henkilöstövalintatoimisto tekee tai uusii yli 300 000 euron hintaisia sopimuksia, se pyrkii jär
keistämään kulujaan tiedustelemalla muilta toimielimiltä, millaisia ehtoja nämä ovat saavuttaneet vastaavien sopimusten 
osalta (hinnat, valuutta, indeksointi, kesto, muut lausekkeet)), 

— ennen kiinteistön hankkimista tai vuokraamista tai rakennuttamista tehdyistä oikeudellisista tai rahoitusarvioista tai tekni
sistä arvioista aiheutuvat kulut, 

— muut kiinteistöihin liittyvät menot, erityisesti usean vuokralaisen kiinteistöjen isännöintikulut, tilojen tarkastukseen liitty
vät kulut, yleishyödyllisistä palveluista maksettavat korvaukset (katumaksut, jätteidenkuljetusmaksut jne.), 

— mittaviin kunnostustöihin liittyvä tekninen apu, 

— tarvikkeiden ja laitteistojen, erityisesti seuraavien laitteistojen ostot, vuokraus, leasingvuokraus, kunnossapito, korjaus, asen
taminen ja uusiminen:

— julkaisujen ja asiakirjojen (sekä paperilla että sähköisesti tapahtuvassa) tuottamisessa, jäljentämisessä ja arkistoinnissa 
tarvittavat laitteet (mukaan luettuina kopiokoneet), 

— audiovisuaaliset, kirjasto- ja tulkkauslaitteet (kopit, kuulokkeet, simultaanitulkkauksen kuuntelupöydät jne.), 

— ruokaloiden ja henkilöstöravintoloiden laitteet, 

— erilaiset kiinteistöjen kunnossapidossa tarvittavat välineet, 

— vammaisten virkamiesten tarvitsemat laitteet, 

— sekä menot, jotka koskevat näihin laitteisiin liittyviä selvityksiä, dokumentaatiota ja koulutusta, 

— irtaimen omaisuuden hankinta, vuokraaminen, kunnossapito ja korjaaminen, erityisesti

— toimistokalusteiden ja erityiskalusteiden, mm. ergonomisten kalusteiden, arkistohyllyjen yms. hankinta, 

— vanhojen ja käytöstä poistettavien kalusteiden korvaaminen, 

— kirjastojen erityistarvikkeet (kortistolaatikot, hyllyt, laatikostot luettelokortteja varten jne.), 

— henkilöstöravintoloiden ja -ruokaloiden erityistarvikkeet, 

— kalusteiden vuokraus, 

— kalusteiden huolto- ja korjauskustannukset, 

— kuljetuskaluston hankinta, vuokraaminen, kunnossapito ja korjaaminen, erityisesti

— kuljetuskaluston hankinta, 

— niiden kulkuneuvojen uusiminen, joiden osalta uusimisen perusteeksi määritelty kilometrimäärä täyttyy varainhoito
vuoden aikana, 

— autojen lyhyen tai pitkän aikavälin vuokrauskulut, kun tarve ylittää toimielimen omien ajoneuvojen määrän, 

— virka-autojen huolto-, korjaus- ja vakuutuskulut (mm. polttoaineen, voiteluaineiden, ulko- ja sisärenkaiden, erilaisten 
tarvikkeiden, varaosien ja työkalujen hankinta), 

— erilaiset vakuutukset (erityisesti korvausvelvollisuus ja varkauden varalta otettava vakuutus), 

— työvarusteista aiheutuvat menot, erityisesti

— vahtimestarien ja autonkuljettajien virkapuvut,
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— työvaatteiden hankinta- ja pesukulut työpajojen henkilöstölle sekä sellaiselle henkilöstölle, jonka työskentelyolosuh
teet edellyttävät suojavaatetusta sadetta ja kylmyyttä, tavanomaista suurempaa kulumista ja likaa vastaan, 

— direktiivien 89/391/ETY ja 90/270/ETY täytäntöönpanon kannalta välttämättömien työvarusteiden hankinta tai niistä 
aiheutuvien menojen korvaaminen, 

— yksiköiden muutto- ja uudelleenjärjestelykulut sekä toimistolaitteiden, -kalusteiden ja -tarvikkeiden käsittelykulut (vastaan
otto, varastointi, sijoitus), 

— menot, jotka aiheutuvat kiinteistöjen varustamisesta televiestintää varten ja erityisesti puhelinvaihteiden ja kaapelijakamoi
den, audio- ja videokonferenssijärjestelmien, sisäpuhelimien ja matkapuhelimien hankinnasta, vuokrauksesta, asennuk
sesta ja huollosta sekä tietoverkoista (laitteet ja  huolto) ja niihin liittyvistä palveluista (hallinto- ja tukipalvelut, 
oheismateriaali, asennus ja siirrot), 

— tietokoneiden, päätteiden, mikrotietokoneiden, oheislaitteiden, liitäntälaitteiden sekä niiden toiminnan kannalta tarpeellis
ten ohjelmien osto, vuokraus tai leasingvuokraus sekä huolto, 

— tietojen esittämiseen paperilla liittyvien laitteiden, kuten tulostimien, faksien, valokopiokoneiden, skannerien ja mikrokort
tikopiokoneiden, osto, vuokraus tai leasingvuokraus ja huolto, 

— kirjoituskoneiden, tekstinkäsittelylaitteiden ja kaikkien toimistossa käytettävien sähköisten laitteiden osto, vuokraus tai 
leasingvuokraus, 

— näihin välineisiin liittyvät asennukset, kokoonpano, huolto, selvitykset, dokumentaatiotyö ja tarvikkeet, 

— paperin, kirjekuorien, toimisto- ja monistustarvikkeiden hankintakulut sekä eräät ulkona teetettävät painotyöt, 

— kirjeenvaihtoon liittyvät postimaksut, postipakettien yms. lähettämiseen lento-, meri- ja maapostina liittyvät kulut sekä hen
kilöstövalintatoimiston sisäisestä postinjakelusta aiheutuvat kulut, 

— kaapelia tai radioaaltoja käyttäen tapahtuvan viestinnän tilaaja- ja käyttömaksut (kiinteä puhelin ja matkapuhelin, televisio, 
telekonferenssi ja videokonferenssi) sekä tiedonsiirtoverkkoihin, telemaattisiin palveluihin jne. liittyvät menot sekä puhe
linluetteloiden hankinta, 

— rakennusten väliset puhelin- ja tietoliikenneyhteydet sekä unionin toimipaikkojen väliset kansainväliset 
tietoliikenneyhteydet, 

— yleishyödylliset toimet, jotka koskevat tietotekniikkaan ja sovellusohjelmiin liittyvää tietokoneiden ja ohjelmistojen käytön 
tukea, yleishyödyllinen tietotekniikkakoulutus, paperilla tai sähköisesti saatavien teknisen alan asiakirjojen tilaaminen jne., 
alihankintatyö, toimistopalvelut, tilaukset kansainvälisistä järjestöistä jne., laitteistojen ja ohjelmistojen turvallisuuteen ja laa
dunvarmistukseen liittyvät selvitykset sekä laitteistojen käyttöön ja huoltoon, ohjelmistojen kehittämiseen ja atk-hankkeiden 
toteuttamiseen liittyvät kustannukset.

Määräraha kattaa myös muut hallinnosta johtuvat menot, joita ei erikseen mainita edellä, kuten konferenssien osanottomaksut 
(lukuun ottamatta koulutusmenoja), ammatillisten ja tieteellisten yhdistysten osallistumismaksut, puhelinluetteloihin merkitse
misestä aiheutuvat maksut.

Ennen kuin henkilöstövalintatoimisto tekee tai uusii yli 300 000 euron hintaisia sopimuksia, se pyrkii järkeistämään kulujaan 
tiedustelemalla muilta toimielimiltä, millaisia ehtoja nämä ovat saavuttaneet vastaavien sopimusten osalta (hinnat, valuutta, 
indeksointi, kesto, muut lausekkeet).

Oikeusperusta

Neuvoston direktiivi 89/391/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1989, toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja tervey
den parantamisen edistämiseksi työssä (EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1).

Neuvoston direktiivi 90/270/ETY, annettu 29 päivänä toukokuuta 1990, turvallisuutta ja terveyttä varten näyttöpäätetyölle ase
tettavista vähimmäisvaatimuksista (viides direktiivin 89/391/ETY 16  artiklan  1  kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) 
(EYVL L 156, 21.6.1990, s. 14).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1989&mm=06&jj=29&type=L&nnn=183&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1990&mm=06&jj=21&type=L&nnn=156&pppp=0014&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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A4 01 50  Henkilöstöpolitiikka ja -hallinto

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

— käteisenä myönnettävä apu, jota voidaan antaa erityisen vaikeaan tilanteeseen joutuneille virkamiehille, entisille virkamie
hille tai virkamiehen kuoleman jälkeen hänen oikeudenomistajilleen, 

— kulut, jotka aiheutuvat henkilöstövalintatoimiston osallistumisesta virkistyskeskuksen toimintakustannuksiin ja muihin 
kulttuuri- ja urheilutapahtumiin sekä aloitteisiin, jotka edistävät henkilöstöön kuuluvien eri kansallisuuksia edustavien väli
siä sosiaalisia suhteita, 

— henkilöstövalintatoimiston osallistuminen päiväkotien ja lastentarhojen sekä koululaiskuljetusten menoihin, 

— menot, jotka liittyvät seuraaviin ryhmiin kuuluviin vammaisiin ja jotka rahoitetaan osana heidän hyväkseen harjoitettavaa 
politiikkaa:

— palveluksessa olevat virkamiehet ja määräaikaiset työntekijät, 

— palveluksessa olevien virkamiesten ja määräaikaisten työntekijöiden puolisot, 

— kaikki Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavissa henkilöstösäännöissä tarkoitetut huollettavana olevat lapset.

Kyseessä ovat muut kuin lääketieteelliset, vammautumisesta aiheutuvat ja asianmukaisella tavalla tarpeellisiksi osoitetut kulut; 
korvaus myönnetään talousarvion suomien mahdollisuuksien rajoissa siltä osin kuin asianomaisen henkilön asuin- tai koti
maan kansallinen korvausjärjestelmä ei kata kyseisiä menoja.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

A4 01 51  Infrastruktuuripolitiikka ja -hallinto

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat menot:

— ravintoloiden, kahviloiden ja ruokaloiden käyttökulut sekä kaluston kunnossapitoon ja sekalaisten tarvikkeiden hankin
taan liittyvät kulut, 

— menot, jotka henkilöstövalintatoimiston on maksettava vahingonkorvauksina ja korkoina tai korvausvelvollisuutensa perus
teella, sekä sellaisiin tapauksiin liittyvät menot, joissa oikeudenmukaisuuden vuoksi on syytä maksaa korvausta ilman, että 
siitä voidaan esittää oikeudellisia vaatimuksia.

A4 01 60  Asiakirjakokoelma- ja kirjastomenot

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

5 000 5 000 20 592,99

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka aiheutuvat toimiston intranetsivuston laatimisesta ja kehittämisestä osana 
komission intranetsivustoa (My IntraComm), on line -käyttösopimukset, teosten ja kausijulkaisujen sitomisesta ja muista niiden 
säilyttämisen kannalta välttämättömistä toimenpiteistä aiheutuvat menot, sanomalehtien ja erikoisalojen aikakausjulkaisujen tila
usmenot sekä toimiston toimintaan liittyvien julkaisujen ja käsikirjojen hankintamenot.
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LUKU A4 02  — TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ, NIIDEN KESKINÄISET PALVELUT JA TOIMINNAT

A4 02 01  Toimielinten välinen yhteistyö, niiden keskinäiset palvelut ja toiminnat

Selvitysosa

Henkilöstövalintatoimisto on uudistanut valintamenettelyjään osana toimintansa kehittämisohjelmaa. Se pyrkii vastaamaan toi
mielinten nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin entistä paremmin ja kustannustehokkaammin:

— suunnittelemalla kilpailut entistä paremmin siten, että oikeantyyppistä henkilöstöä pystytään rekrytoimaan oikeaan aikaan 
ja että varallaololuetteloja pystytään hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti, 

— nopeuttamalla valintamenettelyä, 

— parantamalla merkittävästi valintamenettelyn laatua, jotta toimielimet voivat rekrytoida parasta henkilöstöä pitkäaikaiselle 
työuralle siten, että hakijat valitaan tehtävään vaadittavien kompetenssien perusteella ja että valintalautakunnat toimivat 
entistä ammattimaisemmin, 

— varmistamalla, että toimielimistä syntyy positiivinen kuva edistyksellisinä työantajina, jotta ne saavat palvelukseensa par
haan henkilöstön tilanteessa, jossa kilpailu työntekijöistä kovenee, 

— tarjoamalla kaikki edellytykset vammaisten hakijoiden osallistumiselle.

A4 02 01 01  Toimielinten yhteiset kilpailut

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

6 996 000 7 258 000 8 597 489,52

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erilaisten valintakilpailujen järjestämisestä aiheutuvat menot.

Varainhoitoasetuksen 21  artiklan  3  kohdan a–j alakohdassa tarkoitettujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi 
arvioidaan 250 000 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27–31 artikla, 33 artikla ja liite III.

A4 02 01 02  Rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

50 000 75 000 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka aiheutuvat erityisistä selvityksistä ja kuulemisista ja jotka on annettu sopi
muksella erittäin pätevien asiantuntijoiden tehtäväksi (luonnolliset tai  oikeushenkilöt), jos viraston henkilöstö ei voi niitä itse 
suorittaa. Se kattaa myös jo tehtyjen selvitysten oston tai tilauksen erityisiltä tutkimusinstituuteilta.

A4 02 01 03  Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kulut

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

14 000 14 000 14 250,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sisäisissä kokouksissa erityisesti kilpailujen valintalautakunnille ja kääntäjille tarjottujen vir
vokkeiden ja satunnaisesti tarjottujen kevyiden aterioiden kustannukset.
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LUKU A4 03  — TOIMIELINTEN VÄLINEN KOULUTUSYHTEISTYÖ

A4 03 01  Euroopan unionin henkilöstökoulutuskeskus (EUSA)

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka liittyvät Euroopan unionin henkilöstökoulutuskeskuksen järjestämään ylei
seen koulutukseen, jonka tavoitteena on kehittää henkilöstön taitoja ja koulutuskeskuksen toimintaan osallistuvien toimielin
ten toimintaa ja tehokkuutta:

— palkkiot asiantuntijoiden käyttämisestä koulutustarpeiden määrittämiseen, koulutuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen 
sekä tulosten arviointiin ja seurantaan, 

— palkkiot asiantuntijoiden käyttämisestä eri aloilla, erityisesti organisointimenetelmien, hallinnon, strategian, laadun ja hen
kilöstöhallinnon aloilla, 

— menot, jotka aiheutuvat koulutuskeskuksen järjestämän koulutuksen eli kurssien, seminaarien ja konferenssien suunnitte
lusta, toteuttamisesta ja arvioinnista (kouluttajat/luennoitsijat ja heidän matka- ja oleskelukustannuksensa sekä 
opetusmateriaali), 

— menot, jotka aiheutuvat ulkoisiin koulutustilaisuuksiin osallistumisesta ja asianomaisiin ammattialan järjestöihin 
liittymisestä, 

— menot, jotka liittyvät koulutuskeskuksen verkostoitumisesta Euroopan tasolla kansallisten koulutuskeskusten ja alalla toi
mivien yliopistojen laitosten kanssa kokemusten vaihtoa, parhaiden toimintatapojen määrittämistä ja Euroopan julkishal
lintojen henkilöstökoulutuksen kehittämiseen liittyvää yhteistyötä varten, 

— menot, jotka aiheutuvat koulutustilaisuuksien järjestämisestä, tiloista, kuljetuksista, aterioista ja osallistujien majoituksesta, 

— koulutusmenot, jotka liittyvät julkaisuihin, tiedotukseen ja verkkosivustoihin sekä opetusmateriaalin, etäopetusliittymien 
ja -lupien, kirjojen, lehtien ja multimediatuotteiden hankintaan, 

— opetusmateriaalin rahoitus.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission pääsihteerien, tuomioistuimen kirjaajan, tilintarkastustuomioistuimen, Euroo
pan talous- ja sosiaalikomitean ja alueiden komitean pääsihteerien sekä oikeusasiamiehen edustajan päätös 2005/119/EY, tehty
26 päivänä tammikuuta 2005, Euroopan yhteisöjen henkilöstökoulutuskeskuksen organisaatiosta ja toiminnasta (EUVL L 37, 
10.2.2005, s. 17).

A4 03 01 01  Johtamiskoulutus

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

1 433 000 1 344 000 1 421 999,19

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiesten ja muun henkilöstön johtamiskoulutukseen (laatu ja henkilöstöhallinto, stra
tegia) liittyvät menot.

Varainhoitoasetuksen 21  artiklan  3  kohdan a–j alakohdassa tarkoitettujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi 
arvioidaan 100 000 euroa.

A4 03 01 02  Perehdyttämiskoulutus

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

1 045 000 1 090 000 1 324 303,83

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan uusien virkamiesten ja äskettäin palvelukseen otetun henkilöstön toimielinten työympä
ristöön liittyvään koulutukseen liittyvät menot.

Varainhoitoasetuksen 21  artiklan  3  kohdan a–j alakohdassa tarkoitettujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi 
arvioidaan 40 000 euroa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:037:0017:0017:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:037:0017:0017:FI:PDF
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A4 03 01 03  Sertifiointiin liittyvä koulutus

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

935 000 1 053 000 891 300,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka aiheutuvat koulutuksesta, jonka tarkoituksena on valmentaa virkamiehiä hal
lintovirkamiehen pätevyyttä koskevan sertifioinnin saamiseen ja mahdolliseen siirtymiseen ylempään tehtäväryhmään.

Varainhoitoasetuksen 21  artiklan  3  kohdan a–j alakohdassa tarkoitettujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi 
arvioidaan 16 000 euroa.

LUKU A4 10  — VARAUKSET

A4 10 01  Alustavat määrärahat

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Määräraha on varaus, jota ei voida käyttää ennen kuin määräraha on varainhoitoasetuksesessa säädetyn asianomaisen menet
telyn mukaisesti siirretty talousarvion toisiin lukuihin.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

A4 10 02  Varaus ennakoimattomia menoja varten

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

p.m. p.m. 0,—

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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TULOT

OSASTO 4

ERILAISET UNIONIN VEROT JA MAKSUT

LUKU  4 0  —   PIDÄTYKSET PALKOISTA
LUKU  4 1  —   ELÄKEMAKSUT

Momentti
Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 

2014
Varainhoitovuosi 

2013
Varainhoitovuosi 

2012
%

2012/2014

LUKU 4 0

4 0 0 Virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista 
pidätettävän veron tuotto 1 132 000 1 157 000 —

4 0 3 Palveluksessa olevien virkamiesten ja muun henkilöstön pal
koista ja korvauksista pidätettävän tilapäisen maksun tuotto p.m. p.m. 0,— —

4 0 4 Palveluksessa olevien virkamiesten ja muun henkilöstön pal
koista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto 238 000 242 000 —

LUKU 4 0 YHTEENSÄ 1 370 000 1 399 000 0,— 0,—

LUKU 4 1

4 1 0 Henkilöstön maksut eläkejärjestelmään 2 497 000 2 719 000 —

LUKU 4 1 YHTEENSÄ 2 497 000 2 719 000 —

Osasto 4 yhteensä 3 867 000 4 118 000 0,— 0,—
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LUKU  4 0  — PIDÄTYKSET PALKOISTA

4 0 0  Virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

1 132 000 1 157 000

Selvitysosa

Nämä tulot muodostuvat verosta, joka kuukausittain pidätetään virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

Asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 260/68, annettu 29 päivänä helmikuuta 1968, Euroopan yhteisöille suoritettavaan veroon 
sovellettavien edellytysten ja menettelyn vahvistamisesta (EYVL L 56, 4.3.1968, s. 8).

Viiteasiakirjat-säädökset

Euroopan unionin erioikeuksia ja vapauksia koskeva pöytäkirja ja erityisesti sen 12 artikla.

4 0 3  Palveluksessa olevien virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän tilapäisen maksun tuotto

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Nämä tulot muodostuvat tilapäisestä maksusta, joka kuukausittain pidätetään toimiston palveluksessa olevien virkamiesten ja 
muun henkilöstön palkoista ja korvauksista.

Oikeusperusta

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 66 a artikla, sellaisina kuin ne olivat voi
massa 15 päivään joulukuuta 2003 asti.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

4 0 4  Palveluksessa olevien virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

238 000 242 000

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 66 a artikla, sellaisina kuin ne olivat voi
massa 15.  joulukuuta 2003 asti.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1968&mm=03&jj=04&type=L&nnn=056&pppp=0008&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
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LUKU  4 1  — ELÄKEMAKSUT

4 1 0  Henkilöstön maksut eläkejärjestelmään

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

2 497 000 2 719 000

Selvitysosa

Nämä tulot muodostuvat maksusta, joka vähennetään toimiston henkilöstön palkoista henkilöstösääntöjen 83 artiklan 2 koh
dan mukaisesti ja käytetään eläkejärjestelmän rahoittamiseen.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.
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OSASTO 6

MENOJEN JA TULOJEN KORVAAMINEN UNIONIN OHJELMISSA

LUKU  6 6  —   MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET

Momentti
Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 

2014
Varainhoitovuosi 

2013
Varainhoitovuosi 

2012
%

2012/2014

LUKU 6 6

6 6 0 Muut maksut ja palautukset

6 6 0 0 Muut käyttötarkoitukseensa sidotut maksut ja palautukset p.m. p.m. 0,— —

Momentti 6 6 0 yhteensä p.m. p.m. 0,— —

LUKU 6 6 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0,— —

Osasto 6 yhteensä p.m. p.m. 0,— —

KAIKKI YHTEENSÄ 3 867 000 4 118 000 0,— 0,—
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LUKU  6 6  — MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET

6 6 0  Muut maksut ja palautukset

6 6 0 0  Muut käyttötarkoitukseensa sidotut maksut ja palautukset

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Alamomentille otetaan varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti mahdolliset tulot, joihin ei ole varauduttu osaston 6 muissa 
osissa ja jotka voidaan ottaa määrärahoiksi rahoittamaan menoja, joihin nämä tulot on sidottu.
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MENOT

Yhteenveto määrärahoista (2014 ja 2013) sekä toteutuksesta (2012)

Osasto
Luku Nimike Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

A5 HENKILÖKOHTAISTEN ETUUKSIEN HALLINTO- JA MAKSUTOI
MISTO

A5 01 HALLINTOMENOT 36 260 000 36 721 000 41 442 564,20

A5 10 VARAUKSET p.m. p.m. 0,—

Osasto A5 yhteensä 36 260 000 36 721 000 41 442 564,20
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OSASTO A5

HENKILÖKOHTAISTEN ETUUKSIEN HALLINTO- JA MAKSUTOIMISTO

LUKU A5 01  —   HALLINTOMENOT
LUKU A5 10  —   VARAUKSET

Momentti
Alamomentti Nimike Määrärahat 

2014
Määrärahat 

2013 Toteutus 2012 %
2012/2014

LUKU A5 01

A5 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaiseen henkilöstöön liittyvät menot

Jaksottamattomat määrärahat 16 058 000 16 738 000 15 064 964,46 93,82

A5 01 02 Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot

A5 01 02 01 Ulkopuolinen henkilöstö

Jaksottamattomat määrärahat 9 896 000 9 543 000 15 349 615,35 155,11

A5 01 02 11 Muut hallintomenot

Jaksottamattomat määrärahat 214 000 214 000 263 928,53 123,33

Momentti A5 01 02 yhteensä 10 110 000 9 757 000 15 613 543,88 154,44

A5 01 03 Rakennukset ja niihin liittyvät menot

Jaksottamattomat määrärahat 10 092 000 10 226 000 10 764 055,86 106,66

A5 01 50 Henkilöstöpolitiikka ja -hallinto

Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. 0,— —

A5 01 51 Infrastruktuuripolitiikka ja -hallinto

Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. 0,— —

A5 01 60 Asiakirjakokoelma- ja kirjastomenot

Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. 0,— —

LUKU A5 01 YHTEENSÄ 36 260 000 36 721 000 41 442 564,20 114,29

LUKU A5 10

A5 10 01 Alustavat määrärahat

Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. 0,— —

A5 10 02 Varaus ennakoimattomia menoja varten

Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. 0,— —

LUKU A5 10 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0,— —

Osasto A5 yhteensä 36 260 000 36 721 000 41 442 564,20 114,29
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LUKU A5 01  — HALLINTOMENOT

A5 01 01  Virkamiehiin ja väliaikaiseen henkilöstöön liittyvät menot

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

16 058 000 16 738 000 15 064 964,46

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstötaulukkoon kuuluvassa toimessa olevien virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön

— palkat sekä palkkoihin liittyvät korvaukset ja lisät, 

— tapaturma- ja sairausvakuutusmaksut ja muut sosiaaliturvamaksut, 

— väliaikaisen henkilöstön työttömyysvakuutus sekä maksut, jotka toimielin suorittaa väliaikaisen henkilöstön edustajille hei
dän eläkeoikeuksiensa muodostamiseksi tai niiden säilyttämiseksi maassa, josta he ovat lähtöisin, 

— muut lisät ja korvaukset, 

— niiden korjauskerrointen vaikutukset, joita sovelletaan virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön palkkaan, sekä sen korja
uskertoimen vaikutus, jota sovelletaan siihen palkan osaan, joka siirretään säännöllisesti eri maahan kuin missä asema
paikka on, 

— virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön edustajien (sekä heidän perheenjäsentensä) matkakulut heidän aloittaessaan teh
tävänsä ja heidän lähtiessään toimielimen palveluksesta tai heidän vaihtaessaan asemapaikkaa, 

— asettautumis- ja uudelleenasettautumiskorvaukset niille virkamiehille ja väliaikaisen henkilöstön edustajille, jotka vaihtavat 
asuinpaikkaa aloitettuaan tehtävänsä tai jotka vaihtavat asemapaikkaa tai jotka palvelussuhteen lopullisen päättymisen 
yhteydessä asettautuvat uudelleen toiselle paikkakunnalle, 

— muuttokulut, jotka aiheutuvat niille virkamiehille tai väliaikaisen henkilöstön edustajille, joiden on vaihdettava asuinpaik
kaa aloitettuaan tehtävänsä, sekä palvelussuhteen lopullisen päättymisen yhteydessä, kun tätä seuraa uudelleenasettautu
minen toiselle paikkakunnalle, 

— sellaisten palkkoihin tehtävien muutosten vaikutukset, joista neuvosto päättää varainhoitovuoden kuluessa.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

A5 01 02  Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot

A5 01 02 01  Ulkopuolinen henkilöstö

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

9 896 000 9 543 000 15 349 615,35

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat menot:

— muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen IV osastossa tarkoitetut sopimussuhteisten toimihenkilöiden 
palkat, IV osastossa tarkoitettu sopimussuhteisten toimihenkilöiden sosiaaliturva sekä näiden toimihenkilöiden palkkauk
seen sovellettavien korjauskerrointen vaikutus,

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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— menot (palkat, vakuutukset jne.) ulkopuolisen henkilöstön yksityisoikeudellisista sopimuksista ja vuokrahenkilöstön 
käytöstä, 

— teknisiä ja hallinnollisia alihankintatöitä, lisätukea ja henkistä työtä koskeviin yrityssopimuksiin sisältyvät henkilöstömenot, 

— jäsenvaltioiden virkamiesten tai muiden asiantuntijoiden väliaikaiset komennukset ja siirrot toimiston yksiköihin sekä lisä
menot virkamiesten asettamisesta kansallisen hallinnon tai kansainvälisten järjestöjen käytettäväksi, 

— sellaisten palkkoihin tehtävien muutosten vaikutukset, joista neuvosto päättää varainhoitovuoden kuluessa.

Varainhoitoasetuksen 21  artiklan  3  kohdan a–j alakohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvi
oidaan 6 705 000 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

Yksityiskohtaiset säännöt nimittämisestä ja korvauksista ja muista komission vahvistamista rahoitusedellytyksistä.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

A5 01 02 11  Muut hallintomenot

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

214 000 214 000 263 928,53

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat menot:

— matkakulut, virkamatkapäivärahat sekä muut virkamatkaan liittyvät tai siitä aiheutuneet poikkeukselliset kulut henkilös
tösääntöjen piiriin kuuluvalle henkilöstölle sekä toimiston palveluksessa väliaikaisesti työskenteleville kansallisille ja kan
sainvälisille asiantuntijoille ja virkamiehille, 

— korvattavat kulut, jotka liittyvät toimiston nimissä ja yksikön edun mukaisesti edustusvelvoitteiden täyttämiseen (komis
sion tai muiden unionin toimielinten henkilöstöllä saattaa olla edustusvelvollisuus), 

— tutkimus- ja työryhmiin kutsuttujen asiantuntijoiden matka- ja oleskelukulut sekä näiden kokousten järjestämiseen liitty
vät kulut, jos niitä ei kateta nykyisestä infrastruktuurista toimielinten toimipaikoissa tai unionin ulkopuolella sijaitsevissa 
toimistoissa (asiantuntijoille maksettavat korvaukset suoritetaan komission päätösten perusteella), 

— sisäisissä kokouksissa tarjottujen virvokkeiden ja satunnaisesti tarjottujen kevyiden aterioiden kustannukset, 

— toimiston osallistumisesta konferensseihin, kongresseihin ja kokouksiin aiheutuvat kulut tai näiden järjestämisestä aiheu
tuvat kulut, 

— menot, jotka aiheutuvat erityisistä selvityksistä ja kuulemisista, jotka on annettu sopimuksella erittäin pätevien asiantunti
joiden tehtäväksi (luonnolliset tai oikeushenkilöt), jos toimiston henkilöstö ei voi niitä itse suorittaa, mukaan luettuna jo 
valmiiden tutkimusten ostaminen, 

— kulut henkilöstön pätevyyden lisäämiseksi ja toimiston toiminnan ja tehokkuuden parantamiseksi järjestettävästä 
koulutuksesta:

— asiantuntijoiden käyttäminen koulutustarpeiden määrittämiseen, koulutuksen suunnitteluun, toteuttamiseen, arvioin
tiin sekä seurantaan, 

— asiantuntijoiden käyttäminen eri aloilla, erityisesti organisaatiomenetelmien, hallinnon, strategian, laadun ja henkilös
töhallinnon aloilla, 

— ulkoisiin koulutustilaisuuksiin osallistumisesta ja ammattialan järjestöihin liittymisestä aiheutuvat menot,

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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— menot, jotka aiheutuvat koulutustilaisuuksien järjestämisestä, tiloista, kuljetuksista, aterioista ja osallistujien majoituksesta, 

— koulutusmenot, jotka liittyvät julkaisuihin, tiedotukseen ja verkkosivustoihin sekä opetusmateriaalin, etäopetusliittymien 
ja -lupien, kirjojen, lehtien ja multimediatuotteiden hankintaan, 

— opetusmateriaalin rahoitus.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

Yksityiskohtaiset säännöt nimittämisestä ja korvauksista ja muista komission vahvistamista rahoitusedellytyksistä.

A5 01 03  Rakennukset ja niihin liittyvät menot

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

10 092 000 10 226 000 10 764 055,86

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimiston rakennukset ja niihin liittyvät menot, erityisesti

— rakennusten osto- tai ostovuokrauskulut tai rakennusten rakennuttamisesta aiheutuvat kulut, 

— rakennuksia tai niiden käytössä olevia osia koskevat vuokrat, erilaiset verot ja osto-optiomaksut sekä konferenssisalien, 
varastotilojen, arkistojen, autotallien ja pysäköintialueiden vuokrat, 

— toimiston käytössä olevien rakennusten tai niiden osien vakuutussopimusten mukaiset maksut, 

— toimiston käytössä olevien rakennusten tai niiden osien vesi-, kaasu-, sähkö- ja lämmityskulut, 

— tilojen, hissien, keskuslämmityksen, ilmastointilaitteiden jne. kunnossapito- ja siivouskustannukset; kulut, jotka johtuvat tie
tyistä säännöllisesti suoritettavista siivoustöistä ja kunnossapitotarvikkeiden, puhdistus- ja pesuaineiden, kuivapesuainei
den jne. hankkimisesta, sekä maalaustöistä, korjauksista ja siivous- ja kunnossapitotilojen varustamisesta johtuvat kulut, 

— jätteiden lajittelusta, varastoinnista ja poiskuljettamisesta johtuvat menot, 

— kunnostustöiden toteutus, esimerkiksi rakennusten muuttaminen jakamalla toimistot väliseinillä, tekniset ja muut erityiset 
lukko-, sähkö-, saniteetti-, maalaus-, lattianpäällystämis- yms. muutostyöt, sekä rakennusten kaapeliverkkojen muutostyöt 
sekä näihin kunnostustöihin liittyvistä tarvikkeista aiheutuvat menot (ennen kuin toimisto tekee tai uusii yli 300 000 euron 
hintaisia sopimuksia, se pyrkii järkeistämään kulujaan tiedustelemalla muilta toimielimiltä, millaisia ehtoja nämä ovat saa
vuttaneet vastaavien sopimusten osalta (hinnat, valuutta, indeksointi, kesto, muut lausekkeet)), 

— henkilöiden ja rakennusten turvallisuuden valvonnasta aiheutuvat menot fyysisen ja materiaalisen turvallisuuden osalta, 
etenkin rakennusten valvontasopimukset, turvallisuuslaitteiden huoltosopimukset ja pienten tarvikkeiden hankinta (ennen 
kuin toimisto tekee tai uusii yli 300 000 euron hintaisia sopimuksia, se pyrkii järkeistämään kulujaan tiedustelemalla muilta 
toimielimiltä, millaisia ehtoja nämä ovat saavuttaneet vastaavien sopimusten osalta (hinnat, valuutta, indeksointi, kesto, 
muut lausekkeet)), 

— henkilöiden työturvallisuuden ja -terveyden suojelusta aiheutuvat kulut, etenkin palontorjuntakaluston osto-, vuokraus- ja 
kunnossapitokulut, palontorjuntaan vapaaehtoisina osallistuvien virkamiesten varusteiden uusiminen ja lakisääteisten tar
kastusten kulut (ennen kuin toimisto tekee tai uusii yli 300 000 euron hintaisia sopimuksia, se pyrkii järkeistämään kulu
jaan tiedustelemalla muilta toimielimiltä, millaisia ehtoja nämä ovat saavuttaneet vastaavien sopimusten osalta (hinnat, 
valuutta, indeksointi, kesto, muut lausekkeet)),
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— ennen rakennuksen vuokraamista, hankkimista tai rakennuttamista tehdyistä oikeudellisista arvioista, rahoitusarvioista tai 
teknisistä arvioista aiheutuvat kulut, 

— muut rakennuksiin liittyvät menot, erityisesti usean vuokralaisen rakennusten isännöintikulut, tilojen tarkastukseen liitty
vät kulut, yleishyödyllisistä palveluista maksettavat korvaukset (katumaksut, jätteidenkuljetusmaksut jne.), 

— kulut mittaviin kunnostustöihin liittyvästä teknisestä avusta, 

— teknisten tarvikkeiden ja laitteistojen ostamisesta, vuokrauksesta, leasingvuokrauksesta, kunnossapidosta, korjauksesta, 
asentamisesta ja uusimisesta aiheutuvat kulut, 

— kalusteiden osto, vuokraus, kunnossapito ja korjaaminen, 

— kuljetuskaluston osto, vuokraus, kunnossapito ja korjaaminen, 

— erilaiset vakuutukset (erityisesti vastuu- ja varkausvakuutus), 

— työvarusteista aiheutuvat menot, erityisesti

— virkapukujen hankinta (lähinnä vahtimestareille, autonkuljettajille ja ruokalahenkilökunnalle), 

— työvaatteiden hankinta- ja pesukulut tuotanto-osastojen henkilöstölle sekä sellaiselle henkilöstölle, jonka työskente
lyolosuhteet edellyttävät suojavaatetusta sadetta ja kylmyyttä, tavanomaista suurempaa kulumista ja likaa vastaan, 

— direktiivien 89/391/ETY ja 90/270/ETY täytäntöönpanon kannalta välttämättömien työvarusteiden hankinta tai niistä 
aiheutuvien menojen korvaaminen, 

— yksiköiden muutto- ja uudelleenjärjestelykulut sekä toimistolaitteiden, -kalusteiden ja -tarvikkeiden käsittelykulut (vastaan
otto, varastointi, sijoitus), 

— menot, jotka aiheutuvat rakennusten varustamisesta televiestintää varten ja erityisesti puhelinvaihteiden ja kaapelijakamoi
den, audio- ja videokonferenssijärjestelmien, sisäpuhelimien ja matkapuhelimien hankinnasta, vuokrauksesta, asennuk
sesta ja huollosta sekä tietoverkoista (laitteet ja  huolto) ja niihin liittyvistä palveluista (hallinto- ja tukipalvelut, 
oheismateriaali, asennus ja siirrot), 

— tietokoneiden, päätteiden, mikrotietokoneiden, oheislaitteiden, liitäntälaitteiden sekä niiden toiminnan kannalta tarpeellis
ten ohjelmien osto, vuokraus tai leasingvuokraus sekä huolto, 

— tietojen esittämiseen paperilla liittyvien laitteiden, kuten tulostimien, faksien, valokopiokoneiden, skannerien ja mikrokort
tikopiokoneiden osto, vuokraus tai leasingvuokraus ja huolto, 

— kirjoituskoneiden, tekstinkäsittelylaitteiden ja kaikkien toimistossa käytettävien sähköisten laitteiden osto, vuokraus tai 
leasingvuokraus, 

— näihin välineisiin liittyvät asennukset, kokoonpano, huolto, selvitykset, dokumentaatiotyö ja tarvikkeet, 

— paperin, kirjekuorien, toimisto- ja monistustarvikkeiden hankintakulut sekä eräät ulkopuolella teetettävät painotyöt, 

— kirjeenvaihtoon liittyvät postimaksut, postipakettien yms. lähettämiseen lento-, meri- ja maapostina liittyvät kulut sekä toi
miston sisäisestä postinjakelusta aiheutuvat kulut, 

— kaapelia tai radioaaltoja käyttäen tapahtuvan viestinnän tilaaja- ja käyttömaksut (kiinteä puhelin ja matkapuhelin, televisio, 
telekonferenssi ja videokonferenssi) sekä tiedonsiirtoverkkoihin, telemaattisiin palveluihin jne. liittyvät menot sekä puhe
linluetteloiden hankinta, 

— rakennusten väliset puhelin- ja tietoliikenneyhteydet sekä unionin toimipaikkojen väliset kansainväliset 
tietoliikenneyhteydet, 

— yleishyödylliset toimet, jotka koskevat tietotekniikkaan ja sovellusohjelmiin liittyvää tietokoneiden ja ohjelmistojen käytön 
tukea, yleishyödyllinen tietotekniikkakoulutus, paperilla tai sähköisesti saatavien teknisen alan asiakirjojen tilaaminen jne., 
alihankintatyö, toimistopalvelut, tilaukset kansainvälisistä järjestöistä jne., laitteistojen ja ohjelmistojen turvallisuuteen ja laa
dunvarmistukseen liittyvät selvitykset sekä laitteistojen käyttöön ja huoltoon, ohjelmistojen kehittämiseen ja atk-hankkeiden 
toteuttamiseen liittyvät kustannukset, 

— muut hallinnosta johtuvat menot, joita ei erikseen mainita edellä.

Varainhoitoasetuksen 21  artiklan  3  kohdan a–j alakohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvi
oidaan 817 000 euroa.
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Oikeusperusta

Neuvoston direktiivi 89/391/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1989, toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja tervey
den parantamisen edistämiseksi työssä (EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1).

Neuvoston direktiivi 90/270/ETY, annettu 29 päivänä toukokuuta 1990, turvallisuutta ja terveyttä varten näyttöpäätetyölle ase
tettavista vähimmäisvaatimuksista (viides direktiivin 89/391/ETY 16  artiklan  1  kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) 
(EYVL L 156, 21.6.1990, s. 14).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

A5 01 50  Henkilöstöpolitiikka ja -hallinto

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

— toimiston osallistuminen virkistyskeskuksen (foyer) toimintakustannuksiin ja muun kulttuuri- ja urheilutoiminnan kustan
nuksiin sekä aloitteisiin, jotka edistävät eri kansallisuuksia edustavien henkilöstön jäsenten välisiä sosiaalisia suhteita, 

— toimiston osuus päivähoitopalvelujen menoista, 

— menot, jotka liittyvät seuraaviin ryhmiin kuuluviin vammaisiin ja jotka rahoitetaan osana heidän hyväkseen harjoitettavaa 
politiikkaa:

— palveluksessa olevat virkamiehet ja määräaikaiset työntekijät, 

— palveluksessa olevien virkamiesten ja määräaikaisten työntekijöiden puolisot, 

— kaikki huollettavana olevat lapset henkilöstösääntöjen mukaisesti.

Kyseessä ovat muut kuin lääketieteelliset, vammautumisesta aiheutuvat ja asianmukaisella tavalla tarpeellisiksi osoitetut kulut; 
korvaus myönnetään talousarvion suomien mahdollisuuksien rajoissa siltä osin kuin asianomaisen henkilön asuin- tai koti
maan kansallinen korvausjärjestelmä ei kata kyseisiä menoja.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

A5 01 51  Infrastruktuuripolitiikka ja -hallinto

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat menot:

— henkilöstön ravintoloiden, kahviloiden ja ruokaloiden käyttökulut sekä kaluston kunnossapitoon ja sekalaisten tarvikkei
den hankintaan liittyvät kulut, 

— kulut, jotka toimiston on maksettava vahingonkorvauksina ja korkoina tai korvausvelvollisuutensa perusteella, ja sellaisiin 
tapauksiin liittyvät menot, joissa oikeudenmukaisuuden vuoksi on syytä maksaa korvausta ilman, että siitä voidaan esittää 
oikeudellisia vaatimuksia.

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1989&mm=06&jj=29&type=L&nnn=183&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1990&mm=06&jj=21&type=L&nnn=156&pppp=0014&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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A5 01 60  Asiakirjakokoelma- ja kirjastomenot

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan komission intranet-sivuston (My IntraComm) laatimisesta ja kehittämisestä aiheutuvat 
menot, on line -käyttösopimukset, teosten ja kausijulkaisujen sitomisesta ja muista niiden säilyttämisen kannalta välttämättö
mistä toimenpiteistä aiheutuvat menot, sanomalehtien ja erikoisalojen aikakausjulkaisujen tilausmenot sekä toimiston toimin
taan liittyvien julkaisujen ja käsikirjojen hankintamenot.

LUKU A5 10  — VARAUKSET

A5 10 01  Alustavat määrärahat

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Määräraha on varaus, jota ei voida käyttää ennen kuin määräraha on varainhoitoasetuksesessa säädetyn asianomaisen menet
telyn mukaisesti siirretty talousarvion toisiin lukuihin.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

A5 10 02  Varaus ennakoimattomia menoja varten

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

p.m. p.m. 0,—

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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TULOT

OSASTO 4

ERILAISET UNIONIN VEROT JA MAKSUT

LUKU  4 0  —   PIDÄTYKSET PALKOISTA
LUKU  4 1  —   MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN

Momentti
Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 

2014
Varainhoitovuosi 

2013
Varainhoitovuosi 

2012
%

2012/2014

LUKU 4 0

4 0 0 Virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista 
pidätettävän veron tuotto 2 313 000 2 356 000 —

4 0 3 Palveluksessa olevien virkamiesten ja muun henkilöstön pal
koista ja korvauksista pidätettävän tilapäisen maksun tuotto p.m. p.m. 0,— —

4 0 4 Palveluksessa olevien virkamiesten ja muun henkilöstön pal
koista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto 433 000 442 000 —

LUKU 4 0 YHTEENSÄ 2 746 000 2 798 000 0,— 0,—

LUKU 4 1

4 1 0 Henkilöstön maksut eläkejärjestelmään 4 544 000 5 004 000 —

LUKU 4 1 YHTEENSÄ 4 544 000 5 004 000 —

Osasto 4 yhteensä 7 290 000 7 802 000 0,— 0,—
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LUKU  4 0  — PIDÄTYKSET PALKOISTA

4 0 0  Virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

2 313 000 2 356 000

Selvitysosa

Nämä tulot muodostuvat verosta, joka kuukausittain pidätetään toimiston palveluksessa olevien virkamiesten ja muun henki
löstön palkoista ja korvauksista.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

Asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 260/68, annettu 29 päivänä helmikuuta 1968, Euroopan yhteisöille suoritettavaan veroon 
sovellettavien edellytysten ja menettelyn vahvistamisesta (EYVL L 56, 4.3.1968, s. 8).

Viiteasiakirjat-säädökset

Euroopan unionin erioikeuksia ja vapauksia koskeva pöytäkirja ja erityisesti sen 12 artikla.

4 0 3  Palveluksessa olevien virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän tilapäisen maksun tuotto

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Nämä tulot muodostuvat tilapäisestä maksusta, joka kuukausittain pidätetään toimiston palveluksessa olevien virkamiesten ja 
muun henkilöstön palkoista ja korvauksista.

Oikeusperusta

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 66 a artikla, sellaisina kuin ne olivat voi
massa 15 päivään joulukuuta 2003 asti.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

4 0 4  Palveluksessa olevien virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

433 000 442 000

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 66 a artikla.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1968&mm=03&jj=04&type=L&nnn=056&pppp=0008&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
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LUKU  4 1  — MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN

4 1 0  Henkilöstön maksut eläkejärjestelmään

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

4 544 000 5 004 000

Selvitysosa

Nämä tulot muodostuvat maksusta, joka kuukausittain pidätetään toimiston henkilöstön palkoista henkilöstösääntöjen 83 artik
lan 2 kohdan mukaisesti ja käytetään eläkejärjestelmän rahoittamiseen.

Viiteasiakirjat-säädökset

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.
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OSASTO 6

UNIONIN OHJELMIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET, MENOJEN TAKAISINMAKSU JA TULOT

LUKU  6 6  —   MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET

Momentti
Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 

2014
Varainhoitovuosi 

2013
Varainhoitovuosi 

2012
%

2012/2014

LUKU 6 6

6 6 0 Muut maksut ja palautukset

6 6 0 0 Muut käyttötarkoitukseensa sidotut maksut ja palautukset p.m. p.m. 0,— —

Momentti 6 6 0 yhteensä p.m. p.m. 0,— —

LUKU 6 6 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0,— —

Osasto 6 yhteensä p.m. p.m. 0,— —

KAIKKI YHTEENSÄ 7 290 000 7 802 000 0,— 0,—
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LUKU  6 6  — MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET

6 6 0  Muut maksut ja palautukset

6 6 0 0  Muut käyttötarkoitukseensa sidotut maksut ja palautukset

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Alamomentille otetaan varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti mahdolliset tulot, joita ei voida ottaa muualle osastoon 6 ja 
jotka otetaan määrärahoiksi rahoittamaan menoja, joihin kyseiset tulot on sidottu.
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MENOT

Yhteenveto määrärahoista (2014 ja 2013) sekä toteutuksesta (2012)

Osasto
Luku Nimike Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

A6 INFRASTRUKTUURI- JA LOGISTIIKKATOIMISTO – BRYSSEL

A6 01 HALLINTOMENOT 68 833 000 69 455 000 73 368 453,73

A6 10 VARAUKSET p.m. p.m. 0,—

Osasto A6 yhteensä 68 833 000 69 455 000 73 368 453,73
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OSASTO A6

INFRASTRUKTUURI- JA LOGISTIIKKATOIMISTO – BRYSSEL

LUKU A6 01  —   HALLINTOMENOT
LUKU A6 10  —   VARAUKSET

Momentti
Alamomentti Nimike Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %

2012/2014

LUKU A6 01

A6 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaiseen henkilöstöön liittyvät menot

Jaksottamattomat määrärahat 33 176 000 34 146 000 32 302 449,79 97,37

A6 01 02 Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot

A6 01 02 01 Ulkopuolinen henkilöstö

Jaksottamattomat määrärahat 22 880 000 22 357 000 28 246 070,46 123,45

A6 01 02 11 Muut hallintomenot

Jaksottamattomat määrärahat 430 000 431 000 430 996,29 100,23

Momentti A6 01 02 yhteensä 23 310 000 22 788 000 28 677 066,75 123,02

A6 01 03 Rakennukset ja niihin liittyvät menot

Jaksottamattomat määrärahat 12 347 000 12 521 000 12 388 937,19 100,34

A6 01 50 Henkilöstöpolitiikka ja -hallinto

Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. 0,— —

A6 01 51 Infrastruktuuripolitiikka ja -hallinto

Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. 0,— —

A6 01 60 Asiakirjakokoelma- ja kirjastomenot

Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. 0,— —

LUKU A6 01 YHTEENSÄ 68 833 000 69 455 000 73 368 453,73 106,59

LUKU A6 10

A6 10 01 Alustavat määrärahat

Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. 0,— —

A6 10 02 Varaus ennakoimattomia menoja varten

Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. 0,— —

LUKU A6 10 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0,— —

Osasto A6 yhteensä 68 833 000 69 455 000 73 368 453,73 106,59
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LUKU A6 01  — HALLINTOMENOT

A6 01 01  Virkamiehiin ja väliaikaiseen henkilöstöön liittyvät menot

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

33 176 000 34 146 000 32 302 449,79

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstötaulukkoon kuuluvassa toimessa olevien virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön

— palkat sekä palkkoihin liittyvät korvaukset ja lisät, 

— tapaturma- ja sairausvakuutusmaksut ja muut sosiaaliturvamaksut, 

— väliaikaisen henkilöstön työttömyysvakuutus sekä maksut, jotka toimielin suorittaa väliaikaisen henkilöstön edustajille hei
dän eläkeoikeuksiensa muodostamiseksi tai niiden säilyttämiseksi maassa, josta he ovat lähtöisin, 

— muut lisät ja korvaukset, 

— niiden korjauskerrointen vaikutukset, joita sovelletaan virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön palkkaan, sekä sen korja
uskertoimen vaikutus, jota sovelletaan siihen palkan osaan, joka siirretään säännöllisesti muuhun kuin asemamaahan, 

— virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön edustajien (sekä heidän perheenjäsentensä) matkakulut heidän aloittaessaan teh
tävänsä ja heidän lähtiessään toimielimen palveluksesta tai heidän vaihtaessaan asemapaikkaa, 

— asettautumis- ja uudelleenasettautumiskorvaukset niille virkamiehille ja väliaikaisen henkilöstön edustajille, jotka vaihtavat 
asuinpaikkaa aloitettuaan tehtävänsä tai jotka vaihtavat asemapaikkaa tai jotka palvelussuhteen lopullisen päättymisen 
yhteydessä asettuvat uudelleen toiselle paikkakunnalle, 

— muuttokulut, jotka aiheutuvat niille virkamiehille tai väliaikaisen henkilöstön edustajille, jotka vaihtavat asuinpaikkaa aloi
tettuaan tehtävänsä tai jotka vaihtavat asemapaikkaa tai jotka asettautuvat toiselle paikkakunnalle, 

— sellaisten palkkoihin tehtävien muutosten vaikutukset, joista neuvosto mahdollisesti päättää varainhoitovuoden kuluessa.

Varainhoitoasetuksen 21  artiklan  3  kohdan a–j alakohdassa tarkoitettujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi 
arvioidaan 800 000 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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A6 01 02  Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot

A6 01 02 01  Ulkopuolinen henkilöstö

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

22 880 000 22 357 000 28 246 070,46

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat menot:

— muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen IV osastossa tarkoitetut sopimussuhteisten toimihenkilöiden 
palkat, IV osastossa tarkoitettu sopimussuhteisten toimihenkilöiden sosiaaliturva sekä näiden toimihenkilöiden palkkauk
seen sovellettavien korjauskerrointen vaikutus, 

— ulkopuolisen henkilöstön ja vuokrahenkilöstön yksityisoikeudellisista sopimuksista johtuvat menot (palkat, vakuutukset 
jne.), 

— henkilöstömenot, jotka sisältyvät teknisiä ja hallinnollisia alihankintatöitä ja henkistä työtä koskeviin yrityssopimuksiin, 

— jäsenvaltioiden virkamiesten tai muiden asiantuntijoiden väliaikaiset komennukset ja siirrot toimiston yksiköihin sekä lisä
menot, jotka aiheutuvat virkamiesten siirtämisestä kansallisten viranomaisten tai kansainvälisten järjestöjen käyttöön, 

— sellaisten palkkoihin tehtävien muutosten vaikutukset, joista neuvosto mahdollisesti päättää varainhoitovuoden kuluessa.

Varainhoitoasetuksen 21  artiklan  3  kohdan a–j alakohdassa tarkoitettujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi 
arvioidaan 6 400 000 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

Yksityiskohtaiset säännöt nimittämisestä ja korvauksista ja muista komission vahvistamista rahoitusedellytyksistä.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

A6 01 02 11  Muut hallintomenot

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

430 000 431 000 430 996,29

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat menot:

— matkakulut, virkamatkapäivärahat sekä muut virkamatkaan liittyvät tai siitä aiheutuneet poikkeukselliset kulut henkilös
tösääntöjen piiriin kuuluvalle henkilöstölle sekä toimiston palveluksessa väliaikaisesti työskenteleville kansallisille ja kan
sainvälisille asiantuntijoille ja virkamiehille, 

— korvattavat kulut, jotka liittyvät toimiston nimissä ja yksikön edun mukaisesti edustusvelvoitteiden täyttämiseen (komis
sion tai muiden unionin toimielinten henkilöstölle järjestettävistä edustustilaisuuksista aiheutuvia kuluja ei korvata), 

— tutkimus- ja työryhmiin kutsuttujen asiantuntijoiden matka- ja oleskelukulut sekä näiden kokousten järjestämiseen liitty
vät kulut, jos niitä ei kateta nykyisestä infrastruktuurista (toimielinten toimipaikoissa tai unionin ulkopuolella sijaitsevissa 
toimistoissa) (asiantuntijoille maksettavat korvaukset suoritetaan komission päätösten perusteella), 

— sisäisissä kokouksissa tarjottujen virvokkeiden ja satunnaisesti tarjottujen kevyiden aterioiden kustannukset, 

— sellaisista konferensseista, kongresseista ja kokouksista aiheutuvat kulut, joihin toimisto osallistuu, 

— menot, jotka aiheutuvat erityisistä selvityksistä ja kuulemisista, jotka on annettu sopimuksella erittäin pätevien asiantunti
joiden tehtäväksi (luonnolliset tai oikeushenkilöt), jos toimiston henkilöstö ei voi niitä itse suorittaa,

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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— menot, jotka aiheutuvat henkilöstön pätevyyden lisäämiseksi ja toimiston toiminnan ja tehokkuuden parantamiseksi jär
jestettävästä yleisestä koulutuksesta,

— asiantuntijoiden käyttäminen koulutustarpeiden määrittämiseen, koulutuksen suunnitteluun, toteuttamiseen, arvioin
tiin sekä seurantaan, 

— asiantuntijoiden käyttäminen eri aloilla, erityisesti organisointimenetelmien, hallinnon, strategian, laadun ja henkilös
töhallinnon aloilla, 

— ulkoisiin koulutustilaisuuksiin osallistumisesta ja ammattialan järjestöihin liittymisestä aiheutuvat menot, 

— menot, jotka aiheutuvat koulutustilaisuuksien järjestämisestä, tiloista, kuljetuksista, aterioista ja osallistujien majoituksesta, 

— koulutusmenot, jotka liittyvät julkaisuihin, tiedotukseen ja verkkosivustoihin sekä opetusmateriaalin, etäopetusliittymien 
ja -lupien, kirjojen, lehtien ja multimediatuotteiden hankintaan, 

— opetusmateriaalin rahoitus.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

Yksityiskohtaiset säännöt nimittämisestä ja korvauksista ja muista komission vahvistamista rahoitusedellytyksistä.

A6 01 03  Rakennukset ja niihin liittyvät menot

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

12 347 000 12 521 000 12 388 937,19

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimiston rakennukset ja niihin liittyvät menot, erityisesti

— rakennusten osto- tai ostovuokrauskulut ja rakennusten rakennuskulut, 

— rakennusten tai niiden osien sekä konferenssisalien, varastotilojen, autotallien ja pysäköintialueiden vuokrat ja pitkäaikai
sista vuokrasopimuksista maksettavat korvaukset, 

— toimiston käytössä olevien rakennusten tai niiden osien vakuutusmaksut, 

— toimiston käytössä olevien rakennusten tai niiden osien vesi-, kaasu-, sähkö- ja lämmityskustannukset, 

— tilojen, hissien, keskuslämmityksen, ilmastointilaitteiden jne. siivous- ja kunnossapitokustannukset, kulut, jotka johtuvat tie
tyistä säännöllisesti suoritettavista siivoustöistä ja kunnossapitotarvikkeiden, puhdistus- ja valkaisuaineiden, kuivapesuai
neiden jne. hankkimisesta, sekä maalaustöistä, korjauksista ja siivous- ja kunnossapitotilojen varustamisesta johtuvat kulut, 

— jätteiden lajittelusta, varastoinnista ja poiskuljettamisesta johtuvat menot, 

— kunnostustöiden toteutus, esimerkiksi rakennusten muuttaminen jakamalla toimistot väliseinillä, tekniset ja muut erityiset 
lukko-, sähkö-, saniteetti-, maalaus-, lattianpäällystämis- yms. muutostyöt, rakennusten kaapeliverkkojen muutostyöt sekä 
näihin kunnostustöihin liittyvistä tarvikkeista aiheutuvat menot (ennen kuin toimisto tekee tai uusii yli 300 000 euron hin
taisia sopimuksia, se pyrkii järkeistämään kulujaan tiedustelemalla muilta toimielimiltä, millaisin ehdoin ne ovat tehneet 
vastaavia sopimuksia (hinnat, valuutta, indeksointi, kesto, muut lausekkeet)), 

— henkilöiden ja rakennusten fyysisen ja materiaalisen turvallisuuden valvonnasta aiheutuvat menot, etenkin rakennusten val
vontasopimukset, turvallisuuslaitteiden huoltosopimukset ja pientarvikkeiden hankinta (ennen kuin toimisto tekee tai uusii 
yli 300 000 euron hintaisia sopimuksia, se pyrkii järkeistämään kulujaan tiedustelemalla muilta toimielimiltä, millaisin 
ehdoin ne ovat tehneet vastaavia sopimuksia (hinnat, valuutta, indeksointi, kesto, muut lausekkeet)),
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— henkilöiden työturvallisuuden ja -terveyden suojelusta aiheutuvat kulut, etenkin palontorjuntakaluston osto-, vuokraus- ja 
kunnossapitokulut, palontorjuntaan vapaaehtoisina osallistuvien virkamiesten varusteiden uusiminen ja lakisääteisten tar
kastusten kulut (ennen kuin toimisto tekee tai uusii yli 300 000 euron hintaisia sopimuksia, se pyrkii järkeistämään kulu
jaan tiedustelemalla muilta toimielimiltä, millaisin ehdoin ne ovat tehneet vastaavia sopimuksia (hinnat, valuutta, 
indeksointi, kesto, muut lausekkeet)), 

— ennen rakennuksen hankkimista tai vuokraamista tai rakennuttamista tehdyistä oikeudellisista tai rahoitusarvioista tai tek
nisistä arvioista aiheutuvat kulut, 

— muut rakennuksiin liittyvät menot, erityisesti usean vuokralaisen rakennusten isännöintikulut, tilojen tarkastukseen liitty
vät kulut, yleishyödyllisistä palveluista maksettavat korvaukset (katumaksut, jätteidenkuljetusmaksut jne.), 

— mittaviin kunnostustöihin liittyvä tekninen apu, 

— tarvikkeiden ja laitteistojen osto, vuokraus, leasingvuokraus, kunnossapito, korjaus, asentaminen ja uusiminen, 

— irtaimen omaisuuden hankinta, vuokraaminen, kunnossapito ja korjaaminen, 

— kuljetuskaluston hankinta, vuokraaminen, kunnossapito ja korjaaminen, 

— erilaiset vakuutukset, 

— työvarusteista aiheutuvat menot, erityisesti

— työasut (lähinnä vahtimestarien, autonkuljettajien ja ravintolahenkilöstön työasut), 

— niiden työvaatteiden hankinta- ja pesukulut, joita käyttävät erityisesti työpajojen henkilöstö sekä henkilöstö, jonka 
työskentelyolosuhteet edellyttävät suojavaatetusta sadetta ja kylmyyttä, tavanomaista suurempaa kulumista ja likaa 
vastaan, 

— direktiivien 89/391/ETY ja 90/270/ETY täytäntöönpanon kannalta välttämättömien työvarusteiden hankinta tai niistä 
aiheutuvien menojen korvaaminen, 

— yksiköiden muutto- ja uudelleenjärjestelykulut sekä toimistolaitteiden, -kalusteiden ja -tarvikkeiden käsittelykulut (vastaan
otto, varastointi ja sijoitus), 

— menot, jotka aiheutuvat rakennusten varustamisesta televiestintää varten ja erityisesti puhelinvaihteisiin ja kaapelijakamoi
hin, audio- ja videokonferenssijärjestelmiin, sisäpuhelimiin ja matkapuhelimiin liittyvästä hankinnasta, vuokrauksesta, asen
nuksesta ja huollosta sekä tietoverkoista (laitteet ja  ylläpito) ja niihin liittyvistä palveluista (hallinto- ja tukipalvelut, 
oheismateriaali, asennus ja siirrot), 

— tietokoneiden, päätteiden, mikrotietokoneiden, oheislaitteiden, liitäntälaitteiden sekä niiden toiminnan kannalta tarpeellis
ten ohjelmien osto, vuokraus tai leasingvuokraus sekä huolto, 

— tietojen esittämiseen paperilla liittyvien laitteiden, kuten tulostimien, faksien, valokopiokoneiden, skannerien ja mikrokort
tikopiokoneiden osto, vuokraus tai leasingvuokraus ja huolto, 

— kirjoituskoneiden, tekstinkäsittelylaitteiden ja kaikkien toimistossa käytettävien sähköisten laitteiden osto, vuokraus tai 
leasingvuokraus, 

— näihin välineisiin liittyvät asennukset, kokoonpano, huolto, selvitykset, dokumentaatiotyö ja tarvikkeet, 

— paperin, kirjekuorien, toimisto- ja monistustarvikkeiden hankintakulut sekä eräät ulkopuolella teetettävät painotyöt,
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— kirjeenvaihtoon liittyvät postimaksut, postipakettien yms. lähettämiseen lento-, meri- ja maapostina liittyvät kulut sekä toi
miston sisäisestä postinjakelusta aiheutuvat kulut, 

— kaapelin tai radioaaltojen välityksellä tapahtuvan viestinnän tilaaja- ja käyttömaksut (kiinteä puhelin ja matkapuhelin, tele
visio, telekonferenssi ja videokonferenssi), tiedonsiirtoverkkoihin, telemaattisiin palveluihin jne. liittyvät menot sekä puhe
linluetteloiden hankinta, 

— rakennusten väliset puhelin- ja tietoliikenneyhteydet sekä unionin toimipaikkojen väliset kansainväliset 
tietoliikenneyhteydet, 

— yleishyödylliset toimet, jotka koskevat tietotekniikkaan ja sovellusohjelmiin liittyvää tietokoneiden ja ohjelmistojen käytön 
tukea, yleishyödyllinen tietotekniikkakoulutus, paperilla tai sähköisesti saatavien teknisen alan asiakirjojen tilaaminen jne., 
alihankintatyö, toimistopalvelut, tilaukset kansainvälisistä järjestöistä jne., laitteistojen ja ohjelmistojen turvallisuuteen ja laa
dunvarmistukseen liittyvät selvitykset sekä laitteistojen käyttöön ja huoltoon, ohjelmistojen kehittämiseen ja atk-hankkeiden 
toteuttamiseen liittyvät kustannukset, 

— muut hallinnosta johtuvat menot, joita ei erikseen mainita edellä.

Varainhoitoasetuksen 21  artiklan  3  kohdan a–j alakohdassa tarkoitettujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi 
arvioidaan 300 000 euroa.

Oikeusperusta

Neuvoston direktiivi 89/391/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1989, toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja tervey
den parantamisen edistämiseksi työssä (EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1).

Neuvoston direktiivi 90/270/ETY, annettu 29 päivänä toukokuuta 1990, turvallisuutta ja terveyttä varten näyttöpäätetyölle ase
tettavista vähimmäisvaatimuksista (viides direktiivin 89/391/ETY 16  artiklan  1  kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) 
(EYVL L 156, 21.6.1990, s. 14).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

A6 01 50  Henkilöstöpolitiikka ja -hallinto

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

— kulut, jotka aiheutuvat toimiston osallistumisesta virkistyskeskuksen toimintakustannuksiin ja muihin kulttuuri- ja urhei
lutapahtumiin sekä aloitteisiin, jotka edistävät henkilöstöön kuuluvien eri kansallisuuksia edustavien välisiä sosiaalisia 
suhteita, 

— toimiston osallistuminen päiväkotien ja muiden päivähoitopalvelujen menoihin, 

— menot, jotka liittyvät seuraaviin ryhmiin kuuluviin vammaisiiin ja jotka rahoitetaan osana heidän hyväkseen harjoitettavaa 
politiikkaa:

— palveluksessa olevat virkamiehet ja määräaikaiset työntekijät, 

— palveluksessa olevien virkamiesten ja määräaikaisten työntekijöiden puolisot, 

— kaikki huollettavana olevat lapset henkilöstösääntöjen mukaisesti.

Kyseessä ovat muut kuin lääketieteelliset, vammautumisesta aiheutuvat ja asianmukaisella tavalla tarpeellisiksi osoitetut kulut; 
korvaus myönnetään talousarvion suomien mahdollisuuksien rajoissa siltä osin kuin asianomaisen henkilön asuin- tai koti
maan kansallinen korvausjärjestelmä ei kata kyseisiä menoja.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1989&mm=06&jj=29&type=L&nnn=183&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1990&mm=06&jj=21&type=L&nnn=156&pppp=0014&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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A6 01 51  Infrastruktuuripolitiikka ja -hallinto

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat menot:

— henkilöstöravintoloiden, kahviloiden ja ruokaloiden käyttökulut sekä kaluston kunnossapitoon ja sekalaisten tarvikkeiden 
hankintaan liittyvät kulut, 

— menot, jotka toimiston on maksettava vahingonkorvauksina ja korkoina tai korvausvelvollisuutensa perusteella, sekä tiet
tyihin tapauksiin liittyvät mahdolliset menot, joissa oikeudenmukaisuuden vuoksi on syytä maksaa korvausta ilman, että 
siitä voidaan esittää oikeudellisia vaatimuksia.

A6 01 60  Asiakirjakokoelma- ja kirjastomenot

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan komission intranetsivuston (My IntraComm) laatimisesta ja kehittämisestä aiheutuvat 
menot, Commission en direct -kuukausijulkaisun laatiminen, on line -käyttösopimukset, teosten ja kausijulkaisujen sitomisesta ja 
muista niiden säilyttämisen kannalta välttämättömistä toimenpiteistä aiheutuvat menot, sanomalehtien, erikoisalojen kausijul
kaisujen, virallisten lehtien, parlamentin asiakirjojen, ulkomaankauppaa koskevien tilastojen, lehdistötiedotteiden ja muiden eri
koisjulkaisujen tilausmenot, toimiston toimintaan liittyvien julkaisujen ja teknisten teosten hankinnasta aiheutuvat kulut.

LUKU A6 10  — VARAUKSET

A6 10 01  Alustavat määrärahat

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Kyseessä on varaus, jota ei voida käyttää ennen kuin määräraha on siirretty varainhoitoasetuksen säännösten mukaisesti talous
arvion toisiin budjettikohtiin.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

A6 10 02  Varaus ennakoimattomia menoja varten

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

p.m. p.m. 0,—

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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TULOT

OSASTO 4

ERILAISET UNIONIN VEROT JA MAKSUT

LUKU  4 0  —   PIDÄTYKSET PALKOISTA
LUKU  4 1  —   MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN

Momentti
Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 

2014
Varainhoitovuosi 

2013
Varainhoitovuosi 

2012
%

2012/2014

LUKU 4 0

4 0 0 Virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauk
sista pidätettävän veron tuotto 850 000 861 000 —

4 0 3 Palveluksessa olevien virkamiesten ja muun henkilöstön 
palkoista ja korvauksista pidätettävän tilapäisen maksun 
tuotto p.m. p.m. 0,— —

4 0 4 Palveluksessa olevien toimielinten jäsenten, virkamiesten ja 
muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän 
erityismaksun tuotto 147 000 153 000 —

LUKU 4 0 YHTEENSÄ 997 000 1 014 000 0,— 0,—

LUKU 4 1

4 1 0 Henkilöstön maksut eläkejärjestelmään 1 424 000 1 606 000 —

LUKU 4 1 YHTEENSÄ 1 424 000 1 606 000 —

Osasto 4 yhteensä 2 421 000 2 620 000 0,— 0,—
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LUKU  4 0  —  PIDÄTYKSET PALKOISTA

4 0 0  Virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

850 000 861 000

Selvitysosa

Nämä tulot muodostuvat verosta, joka kuukausittain pidätetään toimiston palveluksessa olevien virkamiesten ja muun henki
löstön palkoista ja korvauksista.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY)  N:o  260/68, annettu 29  päivänä  helmikuuta 1968, Euroopan yhteisöille suoritetta
vaan veroon sovellettavien edellytysten ja menettelyn vahvistamisesta (EYVL L 56, 4.3.1968, s. 8).

Viiteasiakirjat-säädökset

Euroopan unionin erioikeuksia ja vapauksia koskeva pöytäkirja ja erityisesti sen 12 artikla.

4 0 3  Palveluksessa olevien virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän tilapäisen maksun tuotto

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Nämä tulot muodostuvat tilapäisestä maksusta, joka kuukausittain pidätetään toimiston palveluksessa olevien virkamiesten ja 
muun henkilöstön palkoista ja korvauksista.

Oikeusperusta

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 66 a artikla, sellaisina kuin ne olivat voi
massa 15 päivään joulukuuta 2003 asti.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

4 0 4  Palveluksessa olevien toimielinten jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän eri
tyismaksun tuotto

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

147 000 153 000

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 66 a artikla.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1968&mm=03&jj=04&type=L&nnn=056&pppp=0008&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
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LUKU  4 1  —  MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN

4 1 0  Henkilöstön maksut eläkejärjestelmään

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

1 424 000 1 606 000

Selvitysosa

Nämä tulot muodostuvat maksuista, jotka kuukausittain pidätetään toimiston henkilöstön palkoista henkilöstösääntöjen 
83 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja käytetään eläkejärjestelmän rahoittamiseen.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.
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OSASTO 6

UNIONIN OHJELMIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET, MENOJEN TAKAISINMAKSU JA TULOT

LUKU  6 6  —   MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET

Momentti
Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 

2014
Varainhoitovuosi 

2013
Varainhoitovuosi 

2012
%

2012/2014

LUKU 6 6

6 6 0 Muut maksut ja palautukset

6 6 0 0 Muut käyttötarkoitukseensa sidotut maksut ja palautukset p.m. p.m. 0,— —

Momentti 6 6 0 yhteensä p.m. p.m. 0,— —

LUKU 6 6 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0,— —

Osasto 6 yhteensä p.m. p.m. 0,— —

KAIKKI YHTEENSÄ 2 421 000 2 620 000 0,— 0,—
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LUKU  6 6  —  MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET

6 6 0  Muut maksut ja palautukset

6 6 0 0  Muut käyttötarkoitukseensa sidotut maksut ja palautukset

Varainhoitovuosi 2014 Varainhoitovuosi 2013 Varainhoitovuosi 2012

p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Alamomentille otetaan Euroopan yhteisöjen varainhoitoasetuksen 18 artiklan mukaisesti mahdolliset tulot, joihin ei ole varau
duttu osaston 6 muissa osissa ja jotka voidaan ottaa lisämäärärahoiksi rahoittamaan menoja, joihin nämä tulot on sidottu.
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MENOT

Yhteenveto määrärahoista (2014 ja 2013) sekä toteutuksesta (2012)

Osasto
Luku Nimike Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

A7 INFRASTRUKTUURI- JA LOGISTIIKKATOIMISTO – LUXEMBURG

A7 01 HALLINTOMENOT 24 539 000 25 191 000 24 425 502,77

A7 10 VARAUKSET p.m. p.m. 0,—

Osasto A7 yhteensä 24 539 000 25 191 000 24 425 502,77
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OSASTO A7

INFRASTRUKTUURI- JA LOGISTIIKKATOIMISTO – LUXEMBURG

LUKU A7 01  —   HALLINTOMENOT
LUKU A7 10  —   VARAUKSET

Momentti
Alamomentti Nimike Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012 %

2012/2014

LUKU A7 01

A7 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaiseen henkilöstöön liittyvät menot

Jaksottamattomat määrärahat 12 354 000 12 659 000 11 423 025,27 92,46

A7 01 02 Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot

A7 01 02 01 Ulkopuolinen henkilöstö

Jaksottamattomat määrärahat 6 562 000 6 577 000 6 915 220,94 105,38

A7 01 02 11 Muut hallintomenot

Jaksottamattomat määrärahat 300 000 349 000 255 612,— 85,20

Momentti A7 01 02 yhteensä 6 862 000 6 926 000 7 170 832,94 104,50

A7 01 03 Rakennukset ja niihin liittyvät menot

Jaksottamattomat määrärahat 5 323 000 5 606 000 5 831 644,56 109,56

A7 01 50 Henkilöstöpolitiikka ja -hallinto

Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. 0,— —

A7 01 51 Infrastruktuuripolitiikka ja -hallinto

Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. 0,— —

A7 01 60 Asiakirjakokoelma- ja kirjastomenot

Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. 0,— —

LUKU A7 01 YHTEENSÄ 24 539 000 25 191 000 24 425 502,77 99,54

LUKU A7 10

A7 10 01 Alustavat määrärahat

Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. 0,— —

A7 10 02 Varaus ennakoimattomia menoja varten

Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. 0,— —

LUKU A7 10 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0,— —

Osasto A7 yhteensä 24 539 000 25 191 000 24 425 502,77 99,54
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LUKU A7 01  —  HALLINTOMENOT

A7 01 01  Virkamiehiin ja väliaikaiseen henkilöstöön liittyvät menot

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

12 354 000 12 659 000 11 423 025,27

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstötaulukkoon kuuluvassa toimessa olevien virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön

— palkat sekä palkkoihin liittyvät korvaukset ja lisät, 

— tapaturma- ja sairausvakuutusmaksut ja muut sosiaaliturvamaksut, 

— väliaikaisen henkilöstön työttömyysvakuutus sekä maksut, jotka toimielin suorittaa väliaikaisen henkilöstön edustajille hei
dän eläkeoikeuksiensa muodostamiseksi tai niiden säilyttämiseksi maassa, josta he ovat lähtöisin, 

— muut lisät ja korvaukset, 

— niiden korjauskerrointen vaikutukset, joita sovelletaan virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön palkkaan, sekä sen korja
uskertoimen vaikutus, jota sovelletaan siihen palkan osaan, joka siirretään säännöllisesti muuhun kuin asemamaahan, 

— virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön edustajien (sekä heidän perheenjäsentensä) matkakulut heidän aloittaessaan teh
tävänsä ja heidän lähtiessään toimielimen palveluksesta tai heidän vaihtaessaan asemapaikkaa, 

— asettautumis- ja uudelleenasettautumiskorvaukset niille virkamiehille ja väliaikaisen henkilöstön edustajille, jotka vaihtavat 
asuinpaikkaa aloitettuaan tehtävänsä tai jotka vaihtavat asemapaikkaa tai jotka palvelussuhteen lopullisen päättymisen 
yhteydessä asettautuvat uudelleen toiselle paikkakunnalle, 

— muuttokulut, jotka aiheutuvat niille virkamiehille tai väliaikaisen henkilöstön edustajille, jotka vaihtavat asuinpaikkaa aloi
tettuaan tehtävänsä tai jotka vaihtavat asemapaikkaa tai jotka palvelussuhteen lopullisen päättymisen yhteydessä asettuvat 
uudelleen toiselle paikkakunnalle, 

— sellaisten muutosten vaikutukset, joista neuvosto mahdollisesti päättää varainhoitovuoden kuluessa.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

A7 01 02  Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot

A7 01 02 01  Ulkopuolinen henkilöstö

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

6 562 000 6 577 000 6 915 220,94

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat menot:

— palvelussuhteen ehtojen IV osastossa tarkoitetut sopimussuhteisten toimihenkilöiden palkat, sopimussuhteisten toimihen
kilöiden sosiaaliturva osaston IV mukaisesti sekä näiden toimihenkilöiden palkkaukseen sovellettavien korjauskerrointen 
vaikutus, 

— ulkopuolisen henkilöstön yksityisoikeudellisista sopimuksista (palkat, vakuutukset jne.) ja vuokrahenkilöstön käytöstä joh
tuvat menot,

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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— henkilöstömenot, jotka sisältyvät teknisiä ja hallinnollisia alihankintatöitä koskeviin yrityssopimuksiin, lisäapuun ja hen
kisiin palvelusuorituksiin, 

— jäsenvaltioiden virkamiesten tai muiden asiantuntijoiden väliaikaiset komennukset ja siirrot toimiston yksiköihin sekä lisä
menot, jotka aiheutuvat virkamiesten siirtämisestä kansallisten viranomaisten tai kansainvälisten järjestöjen käyttöön, 

— sellaisten palkkoihin tehtävien muutosten vaikutukset, joista neuvosto mahdollisesti päättää varainhoitovuoden kuluessa.

Varainhoitoasetuksen 21  artiklan  3  kohdan a–j alakohdassa tarkoitettujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi 
arvioidaan 3 990 000 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

Yksityiskohtaiset säännöt nimittämisestä ja korvauksista ja muista komission vahvistamista rahoitusedellytyksistä.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

A7 01 02 11  Muut hallintomenot

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

300 000 349 000 255 612,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat menot:

— matkakulut, virkamatkapäivärahat sekä muut virkamatkaan liittyvät tai siitä aiheutuneet poikkeukselliset kulut henkilös
tösääntöjen piiriin kuuluvalle henkilöstölle sekä kansallisille asiantuntijoille ja toimielimen palveluksessa väliaikaisesti työs
kenteleville kansainvälisille virkamiehille, 

— korvauskelpoiset kulut, jotka liittyvät toimiston nimissä ja yksikön edun mukaisesti edustusvelvoitteiden täyttämiseen (kor
vausta ei makseta komission tai muiden unionin toimielinten henkilöstölle järjestettävistä edustustilaisuuksista), 

— tutkimus- ja työryhmiin kutsuttujen asiantuntijoiden matka- ja oleskelukulut sekä näiden kokousten järjestämiseen liitty
vät kulut, jos niitä ei kateta nykyisestä infrastruktuurista (toimielinten toimipaikoissa tai unionin ulkopuolella sijaitsevissa 
toimistoissa) (asiantuntijoille maksettavat korvaukset suoritetaan komission päätösten perusteella), 

— sisäisissä kokouksissa tarjottujen virvokkeiden ja satunnaisesti tarjottujen kevyiden aterioiden kustannukset, 

— sellaisista konferensseista, kongresseista ja kokouksista aiheutuvat kulut, joihin toimisto osallistuu, 

— menot, jotka aiheutuvat erityisistä selvityksistä ja kuulemisista ja jotka on annettu sopimuksella erittäin pätevien asiantun
tijoiden (luonnollisten tai  oikeushenkilöiden) tehtäväksi, jos toimiston henkilöstö ei voi niitä itse suorittaa, mukaan luet
tuna jo tehtyjen tutkimusten osto, 

— menot, jotka aiheutuvat henkilöstön pätevyyden lisäämiseksi ja toimiston toiminnan ja tehokkuuden parantamiseksi jär
jestettävästä yleisestä koulutuksesta:

— asiantuntijoiden käyttäminen koulutustarpeiden määrittämiseen, koulutuksen suunnitteluun, toteuttamiseen, arvioin
tiin sekä seurantaan, 

— asiantuntijoiden käyttäminen eri aloilla, erityisesti organisaatiomenetelmien, hallinnon, strategian, laadun ja henkilös
töhallinnon aloilla, 

— ulkoisiin koulutustilaisuuksiin osallistumisesta ja ammattialan järjestöihin liittymisestä aiheutuvat menot, 

— menot, jotka aiheutuvat koulutustilaisuuksien järjestämisestä, tiloista, kuljetuksista, aterioista ja osallistujien majoituksesta,

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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— menot, jotka liittyvät julkaisuja ja tiedottamista ja näihin liittyviä internetsivustoja koskevan koulutuksen järjestämiseen sekä 
opetusmateriaalin ostoon, etäopetusliittymiin ja -lupiin, kirjoihin, lehtiin ja multimediatuotteisiin, 

— opetusmateriaalin rahoitus.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

Yksityiskohtaiset säännöt nimittämisestä ja korvauksista ja muista komission vahvistamista rahoitusedellytyksistä.

A7 01 03  Rakennukset ja niihin liittyvät menot

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

5 323 000 5 606 000 5 831 644,56

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimiston rakennukset ja niihin liittyvät menot, erityisesti

— rakennusten osto- tai ostovuokrauskustannukset tai rakennuttamisesta aiheutuvat kustannukset, 

— rakennusten tai niiden osien sekä konferenssisalien, varastotilojen, autotallien ja pysäköintialueiden vuokrat ja pitkäaikai
sista vuokrasopimuksista maksettavat korvaukset, 

— toimiston hallinnassa olevien rakennusten tai rakennusten osien vakuutusmaksut, 

— toimiston hallinnassa olevia rakennuksia tai rakennusten osia koskevat vesi-, kaasu-, sähkö- ja lämmityskustannukset, 

— tilojen, hissien, keskuslämmityksen, ilmastointilaitteiden jne. kunnossapitokustannukset; kulut, jotka johtuvat tietyistä sään
nöllisesti suoritettavista siivoustöistä ja kunnossapitotarvikkeiden, puhdistus- ja valkaisuaineiden, kuivapesuaineiden jne. 
hankkimisesta, sekä maalaustöistä, korjauksista ja kunnossapitotilojen varustamisesta johtuvat kulut, 

— jätteiden lajittelusta, varastoinnista ja poiskuljettamisesta johtuvat menot, 

— kunnostustöiden toteutus, esimerkiksi rakennusten muuttaminen jakamalla toimistot väliseinillä, tekniset ja muut erityiset 
lukko-, sähkö-, saniteetti-, maalaus-, lattianpäällystämis- yms. muutostyöt, rakennusten kaapeliverkkojen muutostyöt sekä 
näihin kunnostustöihin liittyvistä tarvikkeista aiheutuvat menot (ennen kuin toimisto tekee tai uusii yli 300 000 euron hin
taisia sopimuksia, se pyrkii järkeistämään kulujaan tiedustelemalla muilta toimielimiltä, millaisin ehdoin ne ovat tehneet 
vastaavia sopimuksia (hinnat, valuutta, indeksointi, kesto, muut lausekkeet)), 

— henkilöiden ja rakennusten fyysisen ja materiaalisen turvallisuuden valvonnasta aiheutuvat menot, etenkin rakennusten val
vontasopimukset, turvallisuuslaitteiden huoltosopimukset, koulutukset ja pientarvikkeiden hankinta (ennen kuin toimisto 
tekee tai uusii yli 300 000 euron hintaisia sopimuksia, se pyrkii järkeistämään kulujaan tiedustelemalla muilta toimieli
miltä, millaisin ehdoin ne ovat tehneet vastaavia sopimuksia (hinnat, valuutta, indeksointi, kesto, muut lausekkeet)), 

— henkilöiden työturvallisuuden ja -terveyden suojelusta aiheutuvat kulut, etenkin palontorjuntakaluston osto-, vuokraus- ja 
kunnossapitokulut, palontorjuntaan vapaaehtoisina osallistuvien virkamiesten varusteiden uusiminen, koulutukset ja laki
sääteisten tarkastusten kulut (ennen kuin toimisto tekee tai uusii yli 300 000 euron hintaisia sopimuksia, se pyrkii järkeis
tämään kulujaan tiedustelemalla muilta toimielimiltä, millaisin ehdoin ne ovat tehneet vastaavia sopimuksia (hinnat, 
valuutta, indeksointi, kesto, muut lausekkeet)),
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— ennen rakennuksen hankkimista tai vuokraamista tai rakennuttamista tehdyistä oikeudellisista tai rahoitusarvioista tai tek
nisistä arvioista aiheutuvat kulut, 

— muut rakennuksiin liittyvät menot, erityisesti usean vuokralaisen rakennusten isännöintikulut, tilojen tarkastukseen liitty
vät kulut, yleishyödyllisistä palveluista maksettavat korvaukset (katumaksut, jätteidenkuljetusmaksut jne.), 

— mittaviin kunnostustöihin liittyvä tekninen apu, 

— teknisten tarvikkeiden ja laitteistojen osto, vuokraus, leasingvuokraus, kunnossapito, korjaus, asentaminen ja uusiminen, 

— irtaimen omaisuuden hankinta, vuokraaminen, kunnossapito ja korjaaminen, 

— kuljetuskaluston hankinta, vuokraaminen, kunnossapito ja korjaaminen, 

— erilaiset vakuutukset (erityisesti vastuuvakuutus ja varkauden varalta otettava vakuutus), 

— työvarusteista aiheutuvat menot, erityisesti seuraavat:

— virkapukujen hankinta (lähinnä vahtimestarit, autonkuljettajat ja ravintolahenkilökunta), 

— työvaatteiden hankinta- ja pesukulut eritoten työpajojen henkilöstölle sekä sellaiselle henkilöstölle, jonka työskente
lyolosuhteet edellyttävät suojavaatetusta sadetta ja kylmyyttä, tavanomaista suurempaa kulumista ja likaa vastaan, 

— direktiivien 89/391/ETY ja 90/270/ETY täytäntöönpanon kannalta välttämättömien työvarusteiden hankinta tai niistä 
aiheutuvien menojen korvaaminen, 

— yksiköiden muutto- ja uudelleenjärjestelykulut sekä toimistolaitteiden, -kalusteiden ja -tarvikkeiden käsittelykulut (vastaan
otto, varastointi, sijoitus), 

— menot, jotka aiheutuvat rakennusten varustamisesta televiestintää varten, ja erityisesti puhelinvaihteiden ja kaapelijakamoi
den, audio- ja videokonferenssijärjestelmien, sisäpuhelimien ja matkapuhelimien hankinnasta, vuokrauksesta, asennuk
sesta ja huollosta sekä tietoverkoista (laitteet ja  huolto) sekä näihin liittyvistä palveluista (hallinto- ja tukipalvelut, 
oheismateriaali, asennus ja siirrot), 

— tietokoneiden, päätteiden, mikrotietokoneiden, oheislaitteiden, liitäntälaitteiden sekä niiden toiminnan kannalta tarpeellis
ten ohjelmien osto, vuokraus tai leasingvuokraus sekä huolto, 

— tietojen esittämiseen paperilla liittyvien laitteiden, kuten tulostimien, faksien, valokopiokoneiden, skannerien ja mikrokort
tikopiokoneiden osto, vuokraus tai leasingvuokraus ja huolto, 

— kirjoituskoneiden, tekstinkäsittelylaitteiden ja kaikkien toimistossa käytettävien sähköisten laitteiden osto, vuokraus tai 
leasingvuokraus, 

— näihin välineisiin liittyvät asennukset, kokoonpano, huolto, selvitykset, dokumentaatiotyö ja tarvikkeet, 

— paperin, kirjekuorien, toimisto- ja monistustarvikkeiden hankintakulut sekä eräät ulkopuolella teetettävät painotyöt, 

— kirjeenvaihtoon liittyvät postimaksut, postipakettien yms. lähettämiseen lento-, meri- ja maapostina liittyvät kulut sekä toi
miston sisäisestä postinjakelusta aiheutuvat kulut, 

— kaapelia tai radioaaltoja käyttäen tapahtuvan viestinnän tilaaja- ja käyttömaksut (kiinteä puhelin ja matkapuhelin, televisio, 
telekonferenssi ja videokonferenssi), tiedonsiirtoverkkoihin, telemaattisiin palveluihin jne. liittyvät menot sekä puhelinluet
teloiden hankinta, 

— rakennusten väliset puhelin- ja tietoliikenneyhteydet sekä unionin toimipaikkojen väliset kansainväliset 
tietoliikenneyhteydet, 

— yleishyödylliset toimet, jotka koskevat tietotekniikkaan ja sovellusohjelmiin liittyvää tietokoneiden ja ohjelmistojen käytön 
tukea, yleishyödyllinen tietotekniikkakoulutus, paperilla tai sähköisesti saatavien teknisen alan asiakirjojen tilaaminen jne., 
alihankintatyö, toimistopalvelut, tilaukset kansainvälisistä järjestöistä jne., laitteistojen ja ohjelmistojen turvallisuuteen ja laa
dunvarmistukseen liittyvät selvitykset sekä laitteistojen käyttöön ja huoltoon, ohjelmistojen kehittämiseen ja atk-hankkeiden 
toteuttamiseen liittyvät kustannukset, 

— muut hallinnosta johtuvat menot, joita ei erikseen mainita edellä.
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Oikeusperusta

Neuvoston direktiivi 89/391/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1989, toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja tervey
den parantamisen edistämiseksi työssä (EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1).

Neuvoston direktiivi 90/270/ETY, annettu 29 päivänä toukokuuta 1990, turvallisuutta ja terveyttä varten näyttöpäätetyölle ase
tettavista vähimmäisvaatimuksista (viides direktiivin 89/391/ETY 16  artiklan  1  kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) 
(EYVL L 156, 21.6.1990, s. 14).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

A7 01 50  Henkilöstöpolitiikka ja -hallinto

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

— kulut, jotka aiheutuvat toimiston osallistumisesta virkistyskeskuksen toimintakustannuksiin ja muihin kulttuuri- ja urhei
lutapahtumiin sekä aloitteisiin, jotka edistävät eri kansallisuuksia edustavien henkilöstön jäsenten välisiä sosiaalisia suhteita, 

— toimiston osallistuminen päiväkotien ja muiden päivähoitopalvelujen menoihin, 

— menot, jotka liittyvät seuraaviin ryhmiin kuuluviin vammaisiin ja jotka rahoitetaan osana heidän hyväkseen harjoitettavaa 
politiikkaa:

— palveluksessa olevat virkamiehet ja määräaikaiset työntekijät, 

— palveluksessa olevien virkamiesten ja määräaikaisten työntekijöiden puolisot, 

— kaikki huollettavana olevat lapset henkilöstösääntöjen mukaisesti.

Kyseessä ovat muut kuin lääketieteelliset, vammautumisesta aiheutuvat ja asianmukaisella tavalla tarpeellisiksi osoitetut kulut; 
korvaus myönnetään talousarvion suomien mahdollisuuksien rajoissa siltä osin kuin asianomaisen henkilön asuin- tai koti
maan kansallinen korvausjärjestelmä ei kata kyseisiä menoja.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

A7 01 51  Infrastruktuuripolitiikka ja -hallinto

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat kustannukset:

— henkilöstön ravintoloiden, kahviloiden ja ruokaloiden käyttökulut sekä kaluston ja materiaalin kunnossapitoon liittyvät 
kulut, 

— menot, jotka toimiston on maksettava vahingonkorvauksina ja korkoina tai korvausvelvollisuutensa perusteella, sekä tiet
tyihin tapauksiin liittyvät mahdolliset menot, joissa oikeudenmukaisuuden vuoksi on syytä maksaa korvausta ilman, että 
siitä voidaan esittää oikeudellisia vaatimuksia.

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1989&mm=06&jj=29&type=L&nnn=183&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1990&mm=06&jj=21&type=L&nnn=156&pppp=0014&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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A7 01 60  Asiakirjakokoelma- ja kirjastomenot

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan komission intranetsivuston (My IntraComm) laatimisesta ja kehittämisestä aiheutuvat 
menot, on line -käyttösopimukset, teosten ja kausijulkaisujen sitomisesta ja muista niiden säilyttämisen kannalta välttämättö
mistä toimenpiteistä aiheutuvat menot, sanomalehtien ja erikoisalojen aikakausjulkaisujen tilausmenot sekä toimiston toimin
taan liittyvien julkaisujen ja käsikirjojen hankintamenot.

LUKU A7 10  —  VARAUKSET

A7 10 01  Alustavat määrärahat

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Kyseessä on varaus, jota ei voida käyttää ennen kuin määräraha on siirretty varainhoitoasetuksen säännösten mukaisesti talous
arvion toisiin budjettikohtiin.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)  N:o  1605/2002 kumoamisesta 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

A7 10 02  Varaus ennakoimattomia menoja varten

Määrärahat 2014 Määrärahat 2013 Toteutus 2012

p.m. p.m. 0,—

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0001:FI:PDF
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Komissio

Hallinto

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka (1), (2)
2014 2013

Vakinaiset virat Väliaikaiset toimet Vakinaiset virat Väliaikaiset toimet

AD 16 24 24

AD 15 190 22 190 22

AD 14 615 31 580 31

AD 13 2 095 1 969

AD 12 992 44 1 329 53

AD 11 655 62 634 62

AD 10 907 21 1 012 11

AD 9 861 9 814

AD 8 1 121 16 970 2

AD 7 1 253 10 1 072

AD 6 1 321 1 245

AD 5 1 460 6 1 363 20

AD yhteensä 11 494 221 11 202 201

AST 11 185 172

AST 10 194 10 240 20

AST 9 577 529

AST 8 608 12 539 12

AST 7 1 091 18 1 003 28

AST 6 645 19 802 19

AST 5 1 032 42 1 125 42

AST 4 920 20 929 20

AST 3 1 027 9 1 159 9

AST 2 473 13 511 13

AST 1 511 695

AST yhteensä 7 263 143 7 704 163

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1 100

AST/SC yhteensä 100

Kaikki yhteensä 18 857 364 18 906 364

Henkilöstö yhteensä 19 221 19 270

(1) Henkilöstötaulukko käsittää Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 53 artiklan mukaisesti seuraavat hankintakeskuksen vakinaiset virat: AD 15 -palk
kaluokkaan henkilökohtaisesti sijoitettu hankintakeskuksen pääjohtaja, kaksi AD 14 -virkaa (joista toinen on hankintakeskuksen varapääjohtajan virka), kolme AD 12 -
virkaa, yksi AD 11 -virka, kaksi AD 10 -virkaa, yksi AST 10 -virka, kaksi AST 8 -virkaa, yksi AST 7 -virka, yhdeksän AST 6 -virkaa, yksi AST 5 -virka ja kaksi AST 3 -
virkaa. 

(2) Henkilöstötaulukon puitteissa voidaan hyväksyä seuraavat henkilökohtaiset ylennykset: enintään 25 ylennystä palkkaluokasta AD 15 palkkaluokkaan AD 16, enintään 
21 ylennystä palkkaluokasta AD 14 palkkaluokkaan AD 15, enintään 13 ylennystä palkkaluokasta AD 11 palkkaluokkaan AD 14 ja yksi ylennys palkkaluokasta AST 
8 palkkaluokkaan AST 10.
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Tutkimus ja innovointi – Yhteinen tutkimuskeskus

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka
2014 2013

Vakinaiset virat Väliaikaiset toimet Vakinaiset virat Väliaikaiset toimet

AD 16 2 2

AD 15 10 10

AD 14 85 75

AD 13 253 223

AD 12 145 202

AD 11 44 39

AD 10 50 52

AD 9 65 60

AD 8 70 62

AD 7 78 93

AD 6 78 73

AD 5 25 21

AD yhteensä 905 912

AST 11 50 46

AST 10 80 71

AST 9 129 129

AST 8 97 117

AST 7 120 126

AST 6 98 98

AST 5 122 127

AST 4 109 90

AST 3 98 131

AST 2 50 45

AST 1 20 24

AST yhteensä 973 1 004

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

AST/SC yhteensä

Kaikki yhteensä 1 878 1 916

Henkilöstö yhteensä 1 878 1 916
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Tutkimus ja innovointi – Epäsuorat toimet

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka
2014 2013

Vakinaiset virat Väliaikaiset toimet Vakinaiset virat Väliaikaiset toimet

AD 16 1 1

AD 15 19 19

AD 14 91 88

AD 13 289 291

AD 12 125 178

AD 11 51 45

AD 10 59 61

AD 9 79 60

AD 8 88 88

AD 7 73 73

AD 6 105 114

AD 5 110 88

AD yhteensä 1 090 1 106

AST 11 17 12

AST 10 13 18

AST 9 32 41

AST 8 67 70

AST 7 76 80

AST 6 75 85

AST 5 111 114

AST 4 100 142

AST 3 113 115

AST 2 37 39

AST 1 68 35

AST yhteensä 709 751

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

AST/SC yhteensä

Kaikki yhteensä 1 799 1 857

Henkilöstö yhteensä (1) 1 799 1 857

(1) Henkilöstötaulukon puitteissa voidaan hyväksyä seuraavat henkilökohtaiset ylennykset: kaksi ylennystä palkkaluokasta AD 15 palkkaluokkaan AD 16 ja yksi ylennys 
palkkaluokasta AD 14 palkkaluokkaan AD 15.
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Toimistot

Julkaisutoimisto

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Julkaisutoimisto

2014 2013

Vakinaiset virat Väliaikaiset toimet Vakinaiset virat Väliaikaiset toimet

AD 16 1 1

AD 15 3 3

AD 14 8 8

AD 13 10 9

AD 12 15 16

AD 11 11 9

AD 10 9 9

AD 9 13 13

AD 8 13 13

AD 7 13 13

AD 6 11 11

AD 5 14 16

AD yhteensä 121 121

AST 11 21 19

AST 10 23 28

AST 9 51 46

AST 8 41 41

AST 7 43 42

AST 6 79 77

AST 5 114 114

AST 4 89 94

AST 3 57 69

AST 2 16 16

AST 1 2

AST yhteensä 534 548

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

AST/SC yhteensä

Kaikki yhteensä 655 669

Henkilöstö yhteensä 655 669
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Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF)

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF)

2014 2013

Vakinaiset virat Väliaikaiset toimet Vakinaiset virat Väliaikaiset toimet

AD 16 1 1

AD 15 2 1 2 1

AD 14 7 7

AD 13 20 20

AD 12 19 18 20 18

AD 11 18 18

AD 10 22 1 22 1

AD 9 15 16 15 17

AD 8 17 1 17 1

AD 7 14 12

AD 6 13 13

AD 5 17 10

AD yhteensä 165 37 157 38

AST 11 5 5 5 5

AST 10 8 10 9 11

AST 9 15 3 14 3

AST 8 12 14 13 14

AST 7 13 1 13 1

AST 6 12 1 12 3

AST 5 18 18

AST 4 23 23

AST 3 23 23

AST 2 12 13

AST 1 4 3

AST yhteensä 145 34 146 37

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

AST/SC yhteensä

Kaikki yhteensä 310 71 303 75

Henkilöstö yhteensä 381 378
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Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto (EPSO)

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto

2014 2013

Vakinaiset virat Väliaikaiset toimet Vakinaiset virat Väliaikaiset toimet

AD 16

AD 15 1 1

AD 14 1 1

AD 13 5 1 5 1

AD 12 5 5

AD 11 3 3

AD 10 2 2

AD 9 2 2

AD 8 3 1 3 1

AD 7 3 1

AD 6

AD 5 4 5

AD yhteensä 28 3 27 3

AST 11 3 2

AST 10 3 4

AST 9 7 7

AST 8 7 9

AST 7 9 9

AST 6 14 14

AST 5 16 17

AST 4 9 7

AST 3 12 14

AST 2 7 8

AST 1 6 4

AST yhteensä 93 95

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

AST/SC yhteensä

Kaikki yhteensä 121 3 122 3

Henkilöstö yhteensä (1) 124 125

(1) Näistä Euroopan unionin henkilöstökoulutuskeskuksen (EUSA) vakinaisia virkoja ovat seuraavat: kolme AD 12 -virkaa, yksi AD 11 -virka, kaksi AD 8 -virkaa, yksi 
AST 10 -virka, kaksi AST 9 -virkaa, yksi AST 8 -virka, yksi AST 7 -virka, yksi AST 5 -virka, yksi AST 4 -virka ja kaksi AST 3 -virkaa.
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Henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimisto (PMO)

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimisto

2014 2013

Vakinaiset virat Väliaikaiset toimet Vakinaiset virat Väliaikaiset toimet

AD 16

AD 15 1 1

AD 14 4 4

AD 13 10 7

AD 12 4 7

AD 11 1 3

AD 10 2 2

AD 9 4 2

AD 8 3 1

AD 7 2 2

AD 6 2 2

AD 5 2

AD yhteensä 33 33

AST 11 6 3

AST 10 9 18

AST 9 14 3

AST 8 18 22

AST 7 35 15

AST 6 30 46

AST 5 22 30

AST 4 7 7

AST 3 5 4

AST 2 1 1

AST 1

AST yhteensä 147 149

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

AST/SC yhteensä

Kaikki yhteensä 180 182

Henkilöstö yhteensä 180 182
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Infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto, Bryssel (OIB)

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto, Bryssel

2014 2013

Vakinaiset virat Väliaikaiset toimet Vakinaiset virat Väliaikaiset toimet

AD 16

AD 15 1 1

AD 14 8 8

AD 13 14 8

AD 12 8 12

AD 11 3 5

AD 10 4 4

AD 9 8 8

AD 8 5 4

AD 7 2 3

AD 6 12 5

AD 5 16 18

AD yhteensä 81 76

AST 11 8 7

AST 10 8 10

AST 9 15 14

AST 8 21 17

AST 7 49 53

AST 6 47 50

AST 5 84 82

AST 4 59 59

AST 3 28 35

AST 2

AST 1

AST yhteensä 319 327

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

AST/SC yhteensä

Kaikki yhteensä 400 403

Henkilöstö yhteensä 400 403
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Infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto, Luxemburg (OIL)

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto, Luxemburg

2014 2013

Vakinaiset virat Väliaikaiset toimet Vakinaiset virat Väliaikaiset toimet

AD 16

AD 15 1 1

AD 14 3 3

AD 13 4 4

AD 12 3 5

AD 11 2 4

AD 10 2 4

AD 9 2

AD 8 6

AD 7 2 1

AD 6 3 3

AD 5 2 4

AD yhteensä 30 29

AST 11 2 2

AST 10 2 6

AST 9 7

AST 8 8 7

AST 7 14 10

AST 6 16 16

AST 5 26 26

AST 4 23 32

AST 3 10 15

AST 2 1 1

AST 1 4

AST yhteensä 113 115

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

AST/SC yhteensä

Kaikki yhteensä 143 144

Henkilöstö yhteensä 143 144
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Euroopan unionin perustamat elimet, jotka ovat oikeushenkilöitä

Erillisvirastot

Erillisvirastot – Yritys- ja teollisuustoiminta

Euroopan kemikaalivirasto (ECHA)

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Virat ja toimet

2014 2013

Hyväksytty unionin talousarviossa Tosiasiallisesti täytettynä 31.12.2012 Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset

AD 16

AD 15 1 1 1

AD 14 3 1 1

AD 13 14 6 12

AD 12 25 16 24

AD 11 31 19 30

AD 10 32 24 34

AD 9 52 35 54

AD 8 62 36 64

AD 7 48 61 51

AD 6 71 46 72

AD 5 11 65 7

AD yhteensä 350 310 350

AST 11

AST 10 1 1

AST 9 7 2 6

AST 8 10 3 7

AST 7 16 6 18

AST 6 18 9 23

AST 5 27 18 33

AST 4 25 28 36

AST 3 23 39 14

AST 2 13 14 14

AST 1 5 22 1

AST yhteensä 145 141 153

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

AST/SC yhteensä

Kaikki yhteensä 495 451 503

Henkilöstö yhteensä 495 451 503
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Euroopan GNSS-virasto (GSA)

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Virat ja toimet

2014 2013

Hyväksytty unionin talousarviossa Tosiasiallisesti täytettynä 31.12.2012 Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset

AD 16

AD 15

AD 14 1 1 1

AD 13

AD 12 3 1 1

AD 11 3 3 3

AD 10 5 2 2

AD 9 10 4 6

AD 8 23 7 5

AD 7 37 15 23

AD 6 7 4 8

AD 5 2 2 3

AD yhteensä 91 39 52

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5 2 1 2

AST 4 1 1 1

AST 3 1 2 1

AST 2 1 1 1

AST 1

AST yhteensä 5 5 5

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

AST/SC yhteensä

Kaikki yhteensä 96 44 57

Henkilöstö yhteensä 96 44 57
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Erillisvirastot – Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound)

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Virat ja toimet

2014 2013

Hyväksytty unionin talousarviossa Tosiasiallisesti täytettynä 31.12.2012 Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset

AD 16

AD 15

AD 14 2 1 1

AD 13 3 3 3

AD 12 2 3 1 1 1 3

AD 11 1 5 1 6 2 5

AD 10 1 4 1 2 1 4

AD 9 1 3 1 3 3

AD 8 1 6 1 2 1 4

AD 7 1 6 1 7 2 5

AD 6 1 6 1 5 1 6

AD 5 5 1 10 8

AD yhteensä 8 43 8 40 8 42

AST 11

AST 10 2 2 2

AST 9 5 3 5

AST 8 6 3 5

AST 7 8 5 7

AST 6 2 4 10 2 6

AST 5 4 6 2 3 3 5

AST 4 2 3 3 3 4 5

AST 3 1 2 1 6 3

AST 2 1 1

AST 1 1 1 5 4 2 1

AST yhteensä 10 38 11 39 11 40

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

AST/SC yhteensä

Kaikki yhteensä 18 81 19 79 19 82

Henkilöstö yhteensä 99 98 101
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Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA)

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Virat ja toimet

2014 2013

Hyväksytty unionin talousarviossa Tosiasiallisesti täytettynä 31.12.2012 Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset

AD 16

AD 15

AD 14 1 1 1

AD 13 1 1 1

AD 12 1 1 1

AD 11 1 1 1

AD 10 3 2 3

AD 9 1 2 1

AD 8 6 3 5

AD 7 5 6 5

AD 6 5 7 6

AD 5

AD yhteensä 24 24 24

AST 11

AST 10

AST 9 1 1 1

AST 8

AST 7 1 1

AST 6 1 1

AST 5 2 2 1

AST 4 8 6 6

AST 3 3 5 6

AST 2 2 2 3

AST 1 1 2 1

AST yhteensä 19 18 20

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

AST/SC yhteensä

Kaikki yhteensä 43 42 44

Henkilöstö yhteensä 43 42 44
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Erillisvirastot – Liikenne ja liikkuminen

Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA)

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Virat ja toimet

2014 2013

Hyväksytty unionin talousarviossa Tosiasiallisesti täytettynä 31.12.2012 Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset

AD 16

AD 15 2 2 2

AD 14 14 5 14

AD 13 21 9 21

AD 12 37 21 37

AD 11 60 15 60

AD 10 84 67 84

AD 9 107 76 107

AD 8 100 85 100

AD 7 75 105 75

AD 6 46 78 46

AD 5 5 17 5

AD yhteensä 551 480 551

AST 11

AST 10

AST 9 1

AST 8 4 2

AST 7 11 8

AST 6 23 2 19

AST 5 32 10 34

AST 4 28 23 31

AST 3 18 51 23

AST 2 15 32 20

AST 1 2 14 4

AST yhteensä 134 132 141

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

AST/SC yhteensä

Kaikki yhteensä 685 612 692

Henkilöstö yhteensä 685 612 692
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Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA)

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Virat ja toimet

2014 2013

Hyväksytty unionin talousarviossa Tosiasiallisesti täytettynä 31.12.2012 Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset

AD 16

AD 15 1 1

AD 14 1 1 1

AD 13 1 3 2 1 3

AD 12 1 9 6 1 9

AD 11 11 2 1 11

AD 10 1 17 14 1 17

AD 9 28 1 20 25

AD 8 1 24 32 1 23

AD 7 24 25 24

AD 6 20 15 19

AD 5 4 21 9

AD yhteensä 4 142 3 137 4 142

AST 11

AST 10 1 1

AST 9 1

AST 8 1 1

AST 7 1 1

AST 6 5 2 3

AST 5 17 1 12 15

AST 4 19 17 20

AST 3 17 21 19

AST 2 3 8 7

AST 1 3

AST yhteensä 64 1 64 67

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

AST/SC yhteensä

Kaikki yhteensä 4 206 4 201 4 209

Henkilöstö yhteensä 210 205 213
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Euroopan rautatievirasto (ERA)

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Virat ja toimet

2014 2013

Hyväksytty unionin talousarviossa Tosiasiallisesti täytettynä 31.12.2012 Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset

AD 16

AD 15 1 1

AD 14 1

AD 13

AD 12

AD 11 4 2

AD 10 11 8 13

AD 9 29 26 26

AD 8 21 23 22

AD 7 12 1 9

AD 6 24 36 30

AD 5 2

AD yhteensä 102 97 103

AST 11

AST 10

AST 9 2 2

AST 8 3 2 2

AST 7 3 1 1

AST 6 2 3 2

AST 5 5 6 5

AST 4 7 4 6

AST 3 8 8 8

AST 2 8 11 8

AST 1 7 6

AST yhteensä 38 42 40

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

AST/SC yhteensä

Kaikki yhteensä 140 139 143

Henkilöstö yhteensä 140 139 143
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Erillisvirastot – Ympäristö

Euroopan ympäristökeskus (EYK)

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Virat ja toimet

2014 2013

Hyväksytty unionin talousarviossa Tosiasiallisesti täytettynä 31.12.2012 Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset

AD 16

AD 15 1 1 1

AD 14 2 1 2

AD 13 2 2

AD 12 1 10 1 9 1 9

AD 11 10 7 11

AD 10 10 9 9

AD 9 8 5 8

AD 8 8 8 8

AD 7 8 9 8

AD 6 6 12 8

AD 5

AD yhteensä 1 65 1 61 1 66

AST 11 3 1 3

AST 10 3 2 3

AST 9 2 3 3 2 3

AST 8 1 10 3 5 1 10

AST 7 10 9 10

AST 6 10 8 10

AST 5 10 7 10

AST 4 8 10 5

AST 3 7 13 5

AST 2 2 2 5

AST 1 7 4

AST yhteensä 3 66 3 67 3 68

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

AST/SC yhteensä

Kaikki yhteensä 4 131 4 128 4 134

Henkilöstö yhteensä 135 132 138
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Euroopan kemikaalivirasto – Biosidilainsäädäntöön liittyvät toimet
Ks. henkilöstötaulukko S 03 01 02 – Euroopan kemikaalivirasto.

Vaarallisten kemikaalien tuontia ja vientiä koskevaan lainsäädäntöön liittyvät toimet
Ks. henkilöstötaulukko S 03 01 02 – Euroopan kemikaalivirasto.

Erillisvirastot – Viestintäverkot, sisältö ja teknologia

Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA)

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Virat ja toimet

2014 2013

Hyväksytty unionin talousarviossa Tosiasiallisesti täytettynä 31.12.2012 Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset

AD 16

AD 15 1 1

AD 14 1

AD 13

AD 12 3 1 3

AD 11 2

AD 10 5 2 5

AD 9 9 6 9

AD 8 7 3 7

AD 7 6 8 6

AD 6 5

AD 5 3 1

AD yhteensä 34 29 31

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6 2 2

AST 5 6 3 6

AST 4 1 3 1

AST 3 2 4 2

AST 2 3 4 5

AST 1 1

AST yhteensä 14 15 16

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

AST/SC yhteensä

Kaikki yhteensä 48 44 47

Henkilöstö yhteensä 48 44 47
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Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin (BEREC) – Virasto

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Virat ja toimet

2014 2013

Hyväksytty unionin talousarviossa Tosiasiallisesti täytettynä 31.12.2012 Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset

AD 16

AD 15

AD 14 1 1 1

AD 13

AD 12

AD 11

AD 10

AD 9 2 2 2

AD 8

AD 7 3 3 3

AD 6

AD 5 5 5 5

AD yhteensä 11 11 11

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3 4 4 4

AST 2

AST 1 1 1 1

AST yhteensä 5 5 5

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

AST/SC yhteensä

Kaikki yhteensä 16 16 16

Henkilöstö yhteensä 16 16 16
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Erillisvirastot – Meri- ja kalastusasiat

Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (EFCA)

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Virat ja toimet

2014 2013

Hyväksytty unionin talousarviossa Tosiasiallisesti täytettynä 31.12.2012 Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset

AD 16

AD 15 1 1 1

AD 14

AD 13 2 2 2

AD 12 2 2 2

AD 11

AD 10 3 3 3

AD 9 6 5 6

AD 8 5 5 5

AD 7 1 1 1

AD 6 2 1 1

AD 5

AD yhteensä 22 20 21

AST 11

AST 10 7 7 7

AST 9 3 3 3

AST 8 3 3 3

AST 7 8 8 8

AST 6 2 3 3

AST 5 6 3 6

AST 4

AST 3 2 2 2

AST 2 1 1

AST 1

AST yhteensä 31 30 33

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

AST/SC yhteensä

Kaikki yhteensä 53 50 54

Henkilöstö yhteensä 53 50 54
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Erillisvirastot – Sisämarkkinat ja palvelut

Euroopan pankkiviranomainen (EPV)

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Virat ja toimet

2014 2013

Hyväksytty unionin talousarviossa Tosiasiallisesti täytettynä 31.12.2012 Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset

AD 16

AD 15 1 1 1

AD 14 1 1 1

AD 13 3 2 3

AD 12 6 4 6

AD 11 10 6 10

AD 10 10 8 10

AD 9 14 8 13

AD 8 19 10 16

AD 7 16 7 12

AD 6 12 7 7

AD 5 10 7 5

AD yhteensä 102 61 84

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5 1 1

AST 4 3 2 3

AST 3 2 2 2

AST 2 3 2 3

AST 1 1

AST yhteensä 9 7 9

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

AST/SC yhteensä

Kaikki yhteensä 111 68 93

Henkilöstö yhteensä 111 68 93
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Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA)

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Virat ja toimet

2014 2013

Hyväksytty unionin talousarviossa Tosiasiallisesti täytettynä 31.12.2012 Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset

AD 16

AD 15 1 1 1

AD 14 1 1 1

AD 13 3 2 3

AD 12 5 4 5

AD 11 7 4 7

AD 10 8 6 8

AD 9 8 5 7

AD 8 11 6 10

AD 7 12 10 10

AD 6 8 7 7

AD 5 8 11 8

AD yhteensä 72 57 67

AST 11

AST 10

AST 9 1

AST 8 1

AST 7 1 1

AST 6 3 3 3

AST 5 1 1 1

AST 4 3 2 3

AST 3 3 4 3

AST 2 2 2 2

AST 1

AST yhteensä 15 12 13

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

AST/SC yhteensä

Kaikki yhteensä 87 69 80

Henkilöstö yhteensä 87 69 80
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Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA)

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Virat ja toimet

2014 2013

Hyväksytty unionin talousarviossa Tosiasiallisesti täytettynä 31.12.2012 Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset

AD 16

AD 15 1 1 1

AD 14 1 1 1

AD 13

AD 12 3 2 3

AD 11 5 1 5

AD 10 6 3 6

AD 9 14 5 12

AD 8 27 10 24

AD 7 27 17 24

AD 6 20 13 18

AD 5 14 12 12

AD yhteensä 118 65 106

AST 11

AST 10

AST 9 1 1

AST 8 1

AST 7

AST 6 1 1

AST 5 2 1 2

AST 4 6 3 6

AST 3 2 2 2

AST 2 3 3

AST 1 3

AST yhteensä 15 10 15

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

AST/SC yhteensä

Kaikki yhteensä 133 75 121

Henkilöstö yhteensä 133 75 121
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Erillisvirastot – Koulutus ja kulttuuri

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop)

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Virat ja toimet

2014 2013

Hyväksytty unionin talousarviossa Tosiasiallisesti täytettynä 31.12.2012 Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset

AD 16

AD 15 1 1

AD 14 1 1 1

AD 13 2 2

AD 12 6 3 2 3 6 3

AD 11 1 9 4 6 1 8

AD 10 8 3 9

AD 9 4 3 4

AD 8 5 7 3

AD 7 6 5 7

AD 6 5 7 5

AD 5 1 7 1

AD yhteensä 7 44 7 42 7 44

AST 11

AST 10 1 1 1 1 2 1

AST 9 2 1

AST 8 2 2 1 1 2 2

AST 7 1 6 2 2 1 6

AST 6 4 3 2 4 4 3

AST 5 4 5 3 3 5 5

AST 4 1 10 4 11 1 11

AST 3 4 1 9 4

AST 2 1 4 1

AST 1

AST yhteensä 13 34 14 35 15 34

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

AST/SC yhteensä

Kaikki yhteensä 20 78 20 77 22 78

Henkilöstö yhteensä 98 97 100
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Euroopan koulutussäätiö (ETF)

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Virat ja toimet

2014 2013

Hyväksytty unionin talousarviossa Tosiasiallisesti täytettynä 31.12.2012 Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset

AD 16

AD 15

AD 14 1 1 1

AD 13 4 4

AD 12 10 5 10

AD 11 8 14 8

AD 10 4 1 3

AD 9 12 10 12

AD 8 8 6 6

AD 7 14 16 15

AD 6 1 3

AD 5 1

AD yhteensä 61 55 62

AST 11

AST 10 3 7

AST 9 8 6 3

AST 8 6 4 5

AST 7 4 8 7

AST 6 4 3 1

AST 5 5 3 6

AST 4 2 3 1

AST 3 1 5 4

AST 2 3

AST 1

AST yhteensä 33 35 34

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

AST/SC yhteensä

Kaikki yhteensä 94 90 96

Henkilöstö yhteensä 94 90 96
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Erillisvirastot – Terveys- ja kuluttaja-asiat

Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus (ECDC)

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Virat ja toimet

2014 2013

Hyväksytty unionin talousarviossa Tosiasiallisesti täytettynä 31.12.2012 Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset

AD 16

AD 15 1 1

AD 14 4 2 4

AD 13 3 3

AD 12 6 4 6

AD 11 10 2 10

AD 10 18 4 18

AD 9 27 11 27

AD 8 18 37 18

AD 7 16 1 16

AD 6 22 8 22

AD 5 8 46 10

AD yhteensä 133 115 135

AST 11 1 1

AST 10 1 1

AST 9 1 1

AST 8 4 4

AST 7 7 1 7

AST 6 13 4 13

AST 5 19 8 20

AST 4 10 32 11

AST 3 2 2

AST 2 2 4 3

AST 1 1 13

AST yhteensä 61 62 63

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

AST/SC yhteensä

Kaikki yhteensä 194 177 198

Henkilöstö yhteensä 194 177 198
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Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA)

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Virat ja toimet

2014 2013

Hyväksytty unionin talousarviossa Tosiasiallisesti täytettynä 31.12.2012 Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset

AD 16

AD 15 1 1 1

AD 14 2 2

AD 13 1 1 1

AD 12 1 14 4 1 14

AD 11 11 11 11

AD 10 1 12 8 1 12

AD 9 1 37 28 1 37

AD 8 47 45 47

AD 7 1 61 3 40 1 61

AD 6 1 23 1 40 1 23

AD 5 14 1 18 17

AD yhteensä 5 223 5 196 5 226

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8 2 2

AST 7 5 3 5

AST 6 7 7

AST 5 25 10 25

AST 4 34 43 34

AST 3 25 19 25

AST 2 16 47 20

AST 1 2 11 2

AST yhteensä 116 133 120

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

AST/SC yhteensä

Kaikki yhteensä 5 339 5 329 5 346

Henkilöstö yhteensä 344 334 351
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Euroopan lääkevirasto (EMA)

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Virat ja toimet

2014 2013

Hyväksytty unionin talousarviossa Tosiasiallisesti täytettynä 31.12.2012 Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset

AD 16 1

AD 15 4 4 4

AD 14 6 5 6

AD 13 8 7 8

AD 12 38 36 38

AD 11 38 35 38

AD 10 36 30 36

AD 9 40 37 40

AD 8 47 43 47

AD 7 45 39 45

AD 6 39 35 42

AD 5 39 32 42

AD yhteensä 340 304 346

AST 11 2 2 2

AST 10 5 4 5

AST 9 7 8 7

AST 8 13 13 13

AST 7 20 19 20

AST 6 33 34 33

AST 5 35 34 35

AST 4 51 48 51

AST 3 39 32 39

AST 2 37 37 40

AST 1 17 16 20

AST yhteensä 259 247 265

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

AST/SC yhteensä

Kaikki yhteensä 599 551 611

Henkilöstö yhteensä 599 551 611
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Erillisvirastot – Sisäasiat

Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto (Frontex)

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Virat ja toimet

2014 2013

Hyväksytty unionin talousarviossa Tosiasiallisesti täytettynä 31.12.2012 Hyväksytty unionin talousarviossa (1)

Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset

AD 16

AD 15 1 1 1

AD 14 1 1 1

AD 13 3 4 3

AD 12 8 10 8

AD 11 9 8 9

AD 10 9 5 9

AD 9 1 6 1

AD 8 48 39 48

AD 7 8 2 8

AD 6 6 6 6

AD 5 3 1 3

AD yhteensä 97 83 97

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8 5 6 5

AST 7 12 11 12

AST 6 10 14 10

AST 5 20 16 20

AST 4 5 4 5

AST 3 3 3 4

AST 2

AST 1

AST yhteensä 55 54 56

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

AST/SC yhteensä

Kaikki yhteensä 152 137 153

Henkilöstö yhteensä 152 137 153

(1) Lukuun ottamatta Frontexin hallintoneuvoston hyväksymän vuoden 2012 henkilöstötaulukon muutosta.
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Euroopan poliisivirasto (Europol)

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Virat ja toimet

2014 2013

Hyväksytty unionin talousarviossa Tosiasiallisesti täytettynä 31.12.2012 Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset

AD 16

AD 15 1 1

AD 14 1

AD 13 3 3 3

AD 12 3 4 3

AD 11 23 18 23

AD 10 1

AD 9 72 53 72

AD 8 80 85 80

AD 7 127 105 127

AD 6 51 78 51

AD 5 31 46 37

AD yhteensä 391 394 397

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7 2 1 2

AST 6 14 12 14

AST 5 3 2 3

AST 4 40 32 40

AST 3 1 1

AST 2

AST 1

AST yhteensä 59 52 60

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

AST/SC yhteensä

Kaikki yhteensä 450 446 457

Henkilöstö yhteensä 450 446 457
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Euroopan poliisiakatemia (Cepol)

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Virat ja toimet

2014 2013

Hyväksytty unionin talousarviossa Tosiasiallisesti täytettynä 31.12.2012 Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13 1 1 1

AD 12

AD 11

AD 10 2 2 2

AD 9 3 3 3

AD 8

AD 7 1 1 1

AD 6

AD 5 9 8 9

AD yhteensä 16 15 16

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5 2 2 2

AST 4 2 2 2

AST 3 7 7 8

AST 2

AST 1

AST yhteensä 11 11 12

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

AST/SC yhteensä

Kaikki yhteensä 27 26 28

Henkilöstö yhteensä 27 26 28
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Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA)

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Virat ja toimet

2014 2013

Hyväksytty unionin talousarviossa Tosiasiallisesti täytettynä 31.12.2012 Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset

AD 16

AD 15 1 1 1

AD 14 1 1

AD 13 1 2 2 1 2

AD 12 4 10 3 6 4 10

AD 11 3 10 2 4 3 10

AD 10 1 13 7 1 13

AD 9 6 1 1 7

AD 8 2 1 4 2

AD 7 10

AD 6 9

AD 5

AD yhteensä 9 45 7 44 9 46

AST 11 1 1

AST 10 2 2

AST 9 1 5 3 1 5

AST 8 2 6 1 2 7

AST 7 1 6 2 2 1 6

AST 6 1 1 1 1 1 1

AST 5 2 9 2

AST 4 1 5

AST 3 2

AST 2

AST 1 1

AST yhteensä 6 22 5 23 6 23

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

AST/SC yhteensä

Kaikki yhteensä 15 67 12 67 15 69

Henkilöstö yhteensä 82 79 84
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Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava 
eurooppalainen virasto (eu-LISA)

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Virat ja toimet

2014 2013

Hyväksytty unionin talousarviossa Tosiasiallisesti täytettynä 31.12.2012 Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset

AD 16

AD 15

AD 14 1 1 1

AD 13 2 2

AD 12 3 2 3

AD 11 1 1

AD 10 4 5 4

AD 9 7 4 7

AD 8 1

AD 7 24 20 21

AD 6 2

AD 5 30 17 36

AD yhteensä 75 49 75

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7 2 2

AST 6

AST 5 15 9 15

AST 4 4 4

AST 3 23 11 27

AST 2 1 1

AST 1

AST yhteensä 45 24 45

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

AST/SC yhteensä

Kaikki yhteensä 120 73 120

Henkilöstö yhteensä 120 73 120
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Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO)

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Virat ja toimet

2014 2013

Hyväksytty unionin talousarviossa Tosiasiallisesti täytettynä 31.12.2012 Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset

AD 16

AD 15

AD 14 1 1 1

AD 13

AD 12

AD 11 1

AD 10 4 2

AD 9 4 6

AD 8 8 5 5

AD 7 9 9 9

AD 6 3 1 2

AD 5 7 8 7

AD yhteensä 37 24 32

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4 2 1

AST 3 6 7 6

AST 2 1 1 1

AST 1 5 6 5

AST yhteensä 14 14 13

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

AST/SC yhteensä

Kaikki yhteensä 51 38 45

Henkilöstö yhteensä 51 38 45
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Erillisvirastot – Kielipalvelut

Euroopan unionin elinten käännöskeskus

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Virat ja toimet

2014 2013

Hyväksytty unionin talousarviossa Tosiasiallisesti täytettynä 31.12.2012 Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset

AD 16

AD 15 1 1

AD 14 1 1 1 1

AD 13

AD 12 10 4 5 3 8 3

AD 11 9 8 10 8 9 9

AD 10 8 6 8 6 10 5

AD 9 3 11 2 6 2 10

AD 8 8 8 4 8 5 8

AD 7 2 24 8 20 7 23

AD 6 5 18 1 11 5 16

AD 5 11 3 27 16

AD yhteensä 46 91 42 90 47 91

AST 11

AST 10

AST 9 1 1 1 1

AST 8 4 5 5

AST 7 2 3 1 3 3 3

AST 6 2 2 3 2 2 2

AST 5 2 12 1 4 2 9

AST 4 5 13 4 11 3 12

AST 3 14 3 21 2 17

AST 2 5 4 6

AST 1 4 1

AST yhteensä 16 50 17 50 17 51

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

AST/SC yhteensä

Kaikki yhteensä 62 141 59 140 64 142

Henkilöstö yhteensä 203 199 206
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Erillisvirastot – Energia

Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (ACER)

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Virat ja toimet

2014 2013

Hyväksytty unionin talousarviossa Tosiasiallisesti täytettynä 31.12.2012 Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset

AD 16

AD 15

AD 14 1 1 1

AD 13

AD 12

AD 11 4 4 4

AD 10

AD 9 2 2 2

AD 8 6 6 6

AD 7 6 4 6

AD 6 4 2 4

AD 5 16 11 11

AD yhteensä 39 30 34

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5 1 1 1

AST 4

AST 3 14 12 14

AST 2

AST 1

AST yhteensä 15 13 15

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

AST/SC yhteensä

Kaikki yhteensä 54 43 49

Henkilöstö yhteensä 54 43 49
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Erillisvirastot – Oikeus

Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA)

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Virat ja toimet

2014 2013

Hyväksytty unionin talousarviossa Tosiasiallisesti täytettynä 31.12.2012 Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset

AD 16

AD 15 1 1

AD 14 1

AD 13 3 1 3

AD 12 9 1 11

AD 11 4

AD 10 15 3 15

AD 9 11 6 11

AD 8 1 5 1

AD 7 5 15 5

AD 6 3 6 3

AD 5 1

AD yhteensä 48 43 50

AST 11

AST 10 1 1

AST 9

AST 8 3 3 3

AST 7 8 4 9

AST 6 4 4

AST 5 1 8 1

AST 4 9 11 9

AST 3 1

AST 2 1 1 1

AST 1

AST yhteensä 27 28 28

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

AST/SC yhteensä

Kaikki yhteensä 75 71 78

Henkilöstö yhteensä 75 71 78
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Euroopan tasa-arvoinstituutti

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Virat ja toimet

2014 2013

Hyväksytty unionin talousarviossa Tosiasiallisesti täytettynä 31.12.2012 Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13 1 1 1

AD 12

AD 11 1 1 1

AD 10 1 1 1

AD 9 1 1

AD 8 6 4 6

AD 7 4 5 4

AD 6 1 3 1

AD 5 8 8 8

AD yhteensä 23 23 23

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6 2 2 2

AST 5 3 3

AST 4 1 5 2

AST 3

AST 2

AST 1

AST yhteensä 6 7 7

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

AST/SC yhteensä

Kaikki yhteensä 29 30 30

Henkilöstö yhteensä 29 30 30
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Euroopan unionin oikeudellisen yhteistyön yksikkö (Eurojust)

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Virat ja toimet

2014 2013

Hyväksytty unionin talousarviossa Tosiasiallisesti täytettynä 31.12.2012 Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset

AD 16

AD 15

AD 14 1 1 1

AD 13 1 1

AD 12 1

AD 11

AD 10 6 3 6

AD 9 5 7 3

AD 8 15 9 17

AD 7 21 8 15

AD 6 23 25 30

AD 5 5 8 7

AD yhteensä 77 61 81

AST 11

AST 10

AST 9 1 1

AST 8 1

AST 7

AST 6

AST 5 5 2

AST 4 47 12 32

AST 3 48 59 54

AST 2 31 24 38

AST 1 31 5

AST yhteensä 132 127 132

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

AST/SC yhteensä

Kaikki yhteensä 209 188 213

Henkilöstö yhteensä 209 188 213
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Eurooppalaiset yhteisyritykset

Euratom – Eurooppalainen ITER-yhteisyritys – Fusion for Energy (F4E)

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Virat ja toimet

2014 2013

Hyväksytty unionin talousarviossa Tosiasiallisesti täytettynä 31.12.2012 Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset

AD 16

AD 15 1 1

AD 14 1

AD 13 11 3 3 2 9 2

AD 12 18 9 15 2 18 10

AD 11 3 12 2 5 12

AD 10 7 28 4 4 6 32

AD 9 3 12 2 37 4 15

AD 8 2 18 1 1 1 16

AD 7 65 15 1 65

AD 6 24 4 83 19

AD 5 2 1 2

AD yhteensä 44 174 31 146 44 174

AST 11 4 1 4

AST 10 3 2

AST 9 3 1 4

AST 8 2

AST 7 3

AST 6 1 1

AST 5 6 7 2 5 4

AST 4 18 3 1 17

AST 3 1 1 1 23 2 5

AST 2 1

AST 1 3

AST yhteensä 18 26 17 24 18 26

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

AST/SC yhteensä

Kaikki yhteensä 62 200 48 170 62 200

Henkilöstö yhteensä 262 218 262
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Innovatiiviset lääkkeet 2 -yhteisyritys (IMI2)

(1)  Ennen uuden oikeusperustan hyväksymistä innovatiiviset lääkkeet 2 -yhteisyritykselle (COM(2013) 495 final), joka korvaa innovatiiviset lääkkeet
-aloitetta varten perustetun yhteisyrityksen ja tulee sen seuraajaksi, henkilöstötaulukko kattaa innovatiiviset lääkkeet -aloitetta varten perustetun yhteis
yrityksen vaiheittaisen lopettamisen. Henkilöstön palvelukseenotto innovatiiviset lääkkeet 2 -yhteisyrityksessä edellyttää, että uusi oikeusperusta hyväk
sytään.

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Virat ja toimet

2014 2013

Hyväksytty unionin talousarviossa Tosiasiallisesti täytettynä 31.12.2012 Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset

AD 16

AD 15

AD 14 1 1 1

AD 13

AD 12 1 1 1

AD 11 4 4 4

AD 10

AD 9 2 2 5

AD 8 9 10 11

AD 7 5 4 1

AD 6

AD 5 11

AD yhteensä 33 22 23

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8 1 1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3 5 5

AST 2

AST 1

AST yhteensä 0 6 6

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

AST/SC yhteensä

Kaikki yhteensä 33 28 29

Henkilöstö yhteensä 33 28 29
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Clean Sky 2 -yhteisyritys (Clean Sky2)

(1)  Ennen uuden oikeusperustan hyväksymistä Clean Sky 2 -yhteisyritykselle (COM(2013) 505 final), joka korvaa Clean Sky -yhteisyrityksen ja tulee sen
seuraajaksi, henkilöstötaulukko kattaa Clean Sky -yhteisyrityksen vaiheittaisen lopettamisen. Henkilöstön palvelukseenotto Clean Sky 2
-yhteisyrityksessä edellyttää, että uusi oikeusperusta hyväksytään.

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Virat ja toimet

2014 2013

Hyväksytty unionin talousarviossa Tosiasiallisesti täytettynä 31.12.2012 Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset

AD 16

AD 15

AD 14 1 1 1

AD 13

AD 12

AD 11

AD 10 3 3 3

AD 9 7 7 7

AD 8 1 1 1

AD 7 2 2 2

AD 6 3 3 3

AD 5 10

AD yhteensä 27 17 17

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6 1 1 1

AST 5

AST 4

AST 3 3

AST 2

AST 1

AST yhteensä 4 1 1

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

AST/SC yhteensä

Kaikki yhteensä 31 18 18

Henkilöstö yhteensä 31 18 18
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ECSEL-yhteisyritys (ECSEL)

(1)  Ennen uuden oikeusperustan hyväksymistä elektronisia komponentteja ja järjestelmiä Euroopan johtoasemaa varten perustetulle yhteisyritykselle
(COM(2013) 501 final), joka korvaa ARTEMIS ja ENIAC -yhteisyritykset ja tulee niiden seuraajaksi, henkilöstötaulukko kattaa ARTEMIS ja ENIAC
-yhteisyritysten vaiheittaisen lopettamisen. Henkilöstön palvelukseenotto elektronisia komponentteja ja järjestelmiä Euroopan johtoasemaa varten perus
tetussa yhteisyrityksessä edellyttää, että uusi oikeusperusta hyväksytään.

Former ARTEMIS and ENIAC Joint Undertakings

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Virat ja toimet

2014 2013

Hyväksytty unionin talousarviossa Tosiasiallisesti täytettynä 31.12.2012 Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset

AD 16

AD 15

AD 14 1 2 2

AD 13

AD 12

AD 11 4 4 4

AD 10

AD 9

AD 8 9 9 9

AD 7

AD 6

AD 5

AD yhteensä 14 15 15

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

AST yhteensä

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

AST/SC yhteensä

Kaikki yhteensä 14 15 15

Henkilöstö yhteensä 14 15 15
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Biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritys (BBI)

(1)  Henkilöstön palvelukseenotto biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksessä edellyttää, että uusi oikeusperusta, jolla perustetaan biopohjaisten teol
lisuudenalojen yhteisyritys, hyväksytään (COM(2013) 496 final).

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Virat ja toimet

2014 2013

Hyväksytty unionin talousarviossa Tosiasiallisesti täytettynä 31.12.2012 Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset

AD 16

AD 15

AD 14 1

AD 13

AD 12

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8 1

AD 7

AD 6

AD 5

AD yhteensä 2

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3 2

AST 2

AST 1

AST yhteensä 2

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

AST/SC yhteensä

Kaikki yhteensä 4

Henkilöstö yhteensä 4
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Polttokenno- ja vetyteknologian alalla toimiva toinen yhteisyritys (FCH 2)

(1)  Ennen uuden oikeusperustan hyväksymistä polttokenno- ja vetyteknologian alalla toimivalle toiselle yhteisyritykselle (COM(2013) 506 final), joka kor
vaa polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen ja tulee sen seuraajaksi, henkilöstötaulukko kattaa polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen vaiheittaisen lopetta
misen. Henkilöstön palvelukseenotto polttokenno- ja vetyteknologian alalla toimivassa toisessa yhteisyrityksessä edellyttää, että uusi oikeusperusta
hyväksytään.

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Virat ja toimet

2014 2013

Hyväksytty unionin talousarviossa Tosiasiallisesti täytettynä 31.12.2012 Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset

AD 16

AD 15

AD 14 1 1 1

AD 13

AD 12

AD 11 3 3 3

AD 10

AD 9 1 1 1

AD 8 4 3 4

AD 7 2 2 2

AD 6

AD 5 4

AD yhteensä 15 10 11

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8 1 1 1

AST 7 3 3 3

AST 6

AST 5

AST 4 1 1 1

AST 3 4 2 2

AST 2

AST 1

AST yhteensä 9 7 7

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

AST/SC yhteensä

Kaikki yhteensä 24 17 18

Henkilöstö yhteensä 24 17 18
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Yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan ilmaliikenteen hallinnan tutkimusohjelmaan liittyvä toinen yhteisyritys 
(SESAR2)

(1)  Ennen uuden oikeusperustan hyväksymistä yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan ilmaliikenteen hallinnan tutkimusohjelmaan liittyvälle toiselle yhteis
yritykselle (COM(2013) 503 final), joka korvaa yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan ilmaliikenteen hallinnan tutkimusohjelmaan liittyvän yhteisyrityk
sen ja tulee sen seuraajaksi, henkilöstötaulukko kattaa yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan ilmaliikenteen hallinnan tutkimusohjelmaan liittyvän
yhteisyrityksen vaiheittaisen lopettamisen. Henkilöstön palvelukseenotto yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan ilmaliikenteen hallinnan tutkimusohjel
maan liittyvässä toisessa yhteisyrityksessä edellyttää, että uusi oikeusperusta hyväksytään.

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Virat ja toimet

2014 2013

Hyväksytty unionin talousarviossa Tosiasiallisesti täytettynä 31.12.2012 Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset

AD 16

AD 15

AD 14 1 1 1

AD 13

AD 12 4 4 4

AD 11 1

AD 10 5 5 3

AD 9

AD 8 5 5 6

AD 7 4 4 4

AD 6 4 4 4

AD 5 10 10 10

AD yhteensä 33 33 33

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7 1 1 1

AST 6

AST 5 1 1 1

AST 4

AST 3 2 2 2

AST 2

AST 1 2 2 2

AST yhteensä 6 6 6

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

AST/SC yhteensä

Kaikki yhteensä 39 39 39

Henkilöstö yhteensä 39 39 39
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Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT)

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Virat ja toimet

2014 2013

Hyväksytty unionin talousarviossa Tosiasiallisesti täytettynä 31.12.2012 Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset

AD 16

AD 15

AD 14 1 1 1

AD 13

AD 12 1

AD 11 1 2 1

AD 10 2

AD 9 4 3 4

AD 8 9 5 8

AD 7 3 1 2

AD 6 15 10 7

AD 5 1 1 1

AD yhteensä 34 23 27

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5 3

AST 4 3 2 1

AST 3 2 3 3

AST 2

AST 1

AST yhteensä 5 5 7

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

AST/SC yhteensä

Kaikki yhteensä 39 28 34

Henkilöstö yhteensä 39 28 34
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Toimeenpanovirastot

Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto (EASME)

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Virat ja toimet

2014 (1) 2013

Hyväksytty unionin talousarviossa Tosiasiallisesti täytettynä 31.12.2012 Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset

AD 16

AD 15

AD 14 4 1 1

AD 13 11

AD 12 8

AD 11 4 1 7

AD 10 10 6 3

AD 9 10 1 2

AD 8 6 4 8

AD 7 4 11 5

AD 6 4 4

AD 5 4 6 3

AD yhteensä 65 30 33

AST 11 1

AST 10

AST 9 1

AST 8

AST 7 2 2

AST 6 1

AST 5 2 1 1

AST 4 2

AST 3 3 1 1

AST 2 1

AST 1

AST yhteensä 12 3 4

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

AST/SC yhteensä

Kaikki yhteensä 77 33 37

Henkilöstö yhteensä 77 33 37

(1) Henkilöstötaulukon puitteissa voidaan hyväksyä seuraavat henkilökohtaiset ylennykset: tilapäisesti muihin tehtäviin siirretyt virkamiehet voivat olla toimeenpanoviras
ton henkilöstötaulukossa korkeammassa palkkaluokassa, jos kyseinen palkkaluokka vastaa heidän palkkaluokkaansa komissiossa. Tätä poikkeusta sovelletaan ainoas
taan tilapäisesti muihin tehtäviin siirrettyihin virkamiehiin.
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Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA)

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Virat ja toimet

2014 (1) 2013

Hyväksytty unionin talousarviossa Tosiasiallisesti täytettynä 31.12.2012 Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset

AD 16

AD 15

AD 14 2 1 1

AD 13 7 2 4

AD 12 4 5 5

AD 11 10 4 4

AD 10 10 9 15

AD 9 15 14 14

AD 8 11 19 16

AD 7 6 3 3

AD 6 10 3 9

AD 5 5 12 5

AD yhteensä 80 72 76

AST 11

AST 10 1 1

AST 9 2

AST 8 2 1 3

AST 7 1 2 4

AST 6 1 2 1

AST 5 7 1 9

AST 4 8 12 7

AST 3 6 11 3

AST 2

AST 1

AST yhteensä 28 30 27

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

AST/SC yhteensä

Kaikki yhteensä 108 102 103

Henkilöstö yhteensä 108 102 103

(1) Henkilöstötaulukon puitteissa voidaan hyväksyä seuraavat henkilökohtaiset ylennykset: tilapäisesti muihin tehtäviin siirretyt virkamiehet voivat olla toimeenpanoviras
ton henkilöstötaulukossa korkeammassa palkkaluokassa, jos kyseinen palkkaluokka vastaa heidän palkkaluokkaansa komissiossa. Tätä poikkeusta sovelletaan ainoas
taan tilapäisesti muihin tehtäviin siirrettyihin virkamiehiin.
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Kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanovirasto (CHAFEA)

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Virat ja toimet

2014 (1) 2013

Hyväksytty unionin talousarviossa Tosiasiallisesti täytettynä 31.12.2012 Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset

AD 16

AD 15

AD 14 1 1 1

AD 13 1

AD 12 1

AD 11 1 1 2

AD 10 1

AD 9 2 1

AD 8 1 1 1

AD 7 1 1 1

AD 6 1 2

AD 5 1 2 1

AD yhteensä 9 8 9

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7 1 1 1

AST 6 1 1 1

AST 5 1 1 1

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

AST yhteensä 3 3 3

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

AST/SC yhteensä

Kaikki yhteensä 12 11 12

Henkilöstö yhteensä 12 11 12

(1) Henkilöstötaulukon puitteissa voidaan hyväksyä seuraavat henkilökohtaiset ylennykset: tilapäisesti muihin tehtäviin siirretyt virkamiehet voivat olla toimeenpanoviras
ton henkilöstötaulukossa korkeammassa palkkaluokassa, jos kyseinen palkkaluokka vastaa heidän palkkaluokkaansa komissiossa. Tätä poikkeusta sovelletaan ainoas
taan tilapäisesti muihin tehtäviin siirrettyihin virkamiehiin.
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Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanovirasto (INEA)

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Virat ja toimet

2014 (1) 2013

Hyväksytty unionin talousarviossa Tosiasiallisesti täytettynä 31.12.2012 Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset

AD 16

AD 15

AD 14 4 (2) 1 1

AD 13 8

AD 12 3 2

AD 11 3 2 2

AD 10 2 1 2

AD 9 3 4 4

AD 8 5 2 4

AD 7 8 7 7

AD 6 5 9 6

AD 5 1 2

AD yhteensä 42 28 28

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7 1

AST 6

AST 5 2 2 2

AST 4 2 1 1

AST 3 2 2 2

AST 2

AST 1

AST yhteensä 7 5 5

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

AST/SC yhteensä

Kaikki yhteensä 49 33 33

Henkilöstö yhteensä 49 33 33

(1) Henkilöstötaulukon puitteissa voidaan hyväksyä seuraavat henkilökohtaiset ylennykset: tilapäisesti muihin tehtäviin siirretyt virkamiehet voivat olla toimeenpanoviras
ton henkilöstötaulukossa korkeammassa palkkaluokassa, jos kyseinen palkkaluokka vastaa heidän palkkaluokkaansa komissiossa. Tätä poikkeusta sovelletaan ainoas
taan tilapäisesti muihin tehtäviin siirrettyihin virkamiehiin. 

(2) Henkilöstötaulukon puitteissa voidaan hyväksyä seuraavat henkilökohtaiset ylennykset: yhdestä AD 14 virkamiehestä tulee AD 15.
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Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanovirasto (ERCEA)

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Virat ja toimet

2014 (1) 2013

Hyväksytty unionin talousarviossa Tosiasiallisesti täytettynä 31.12.2012 Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset

AD 16

AD 15

AD 14 2 1

AD 13 10 3 3

AD 12 3 5 5

AD 11 1 2 2

AD 10 1 3 3

AD 9 8 3 11

AD 8 34 24 34

AD 7 32 39 32

AD 6 8 11 8

AD 5 1 7 1

AD yhteensä 100 97 100

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

AST yhteensä

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

AST/SC yhteensä

Kaikki yhteensä 100 97 100

Henkilöstö yhteensä 100 97 100

(1) Henkilöstötaulukon puitteissa voidaan hyväksyä seuraavat henkilökohtaiset ylennykset: tilapäisesti muihin tehtäviin siirretyt virkamiehet voivat olla toimeenpanoviras
ton henkilöstötaulukossa korkeammassa palkkaluokassa, jos kyseinen palkkaluokka vastaa heidän palkkaluokkaansa komissiossa. Tätä poikkeusta sovelletaan ainoas
taan tilapäisesti muihin tehtäviin siirrettyihin virkamiehiin.



II/1430 FI Euroopan unionin virallinen lehti 20.2.2014

Tutkimuksen toimeenpanovirasto (REA)

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Virat ja toimet

2014 (1) 2013

Hyväksytty unionin talousarviossa Tosiasiallisesti täytettynä 31.12.2012 Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset

AD 16

AD 15

AD 14 4 (2) 1 1

AD 13 10 1 2

AD 12 6 1 2

AD 11 5 4 11

AD 10 6 11 7

AD 9 8 6 8

AD 8 20 3 20

AD 7 21 18 21

AD 6 27 20 28

AD 5 28 28 29

AD yhteensä 135 93 129

AST 11

AST 10

AST 9 1 1

AST 8 2 2

AST 7 1

AST 6 3 1 2

AST 5 2 3 3

AST 4 1 2 2

AST 3 1 3 1

AST 2

AST 1

AST yhteensä 10 10 11

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

AST/SC yhteensä

Kaikki yhteensä 145 103 140

Henkilöstö yhteensä 145 103 140

(1) Henkilöstötaulukon puitteissa voidaan hyväksyä seuraavat henkilökohtaiset ylennykset: tilapäisesti muihin tehtäviin siirretyt virkamiehet voivat olla toimeenpanoviras
ton henkilöstötaulukossa korkeammassa palkkaluokassa, jos kyseinen palkkaluokka vastaa heidän palkkaluokkaansa komissiossa. Tätä poikkeusta sovelletaan ainoas
taan tilapäisesti muihin tehtäviin siirrettyihin virkamiehiin. 

(2) Henkilöstötaulukon puitteissa voidaan hyväksyä seuraavat henkilökohtaiset ylennykset: yhdestä AD 14 virkamiehestä tulee AD 15.
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