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RAHVUSVAHELISED LEPINGUD
Teave ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja
teiselt poolt Ukraina vahelise assotsieerimislepingu jõustumise kohta
Ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Ukraina vaheline
assotsieerimisleping, mis sõlmiti 21. märtsil 2014 ja 27. juunil 2014 Brüsselis, (1) jõustub kooskõlas lepingu artikli 486
lõikega 2 1. septembril 2017, kuna viimane ratifitseerimis- või heakskiitmiskiri anti hoiule 11. juulil 2017.

(1) ELT L 161, 29.5.2014, lk 3.

L 193/2

Euroopa Liidu Teataja

ET

25.7.2017

OTSUSED
EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS (EL) 2017/1372,
14. juuli 2017,
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutusele võtmise kohta (Hispaania taotlus –
EGF/2017/001 ES/Castilla y León mining)
EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,
võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ)
nr 1927/2006, (1) eriti selle artikli 15 lõiget 4,
võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni
vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta, (2) eriti selle punkti 13,
võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut
ning arvestades järgmist:
(1)

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) eesmärk on toetada maailmakaubanduses globaliseerumise
tõttu toimunud oluliste struktuurimuutuste, üleilmse finants- ja majanduskriisi jätkumise või uue üleilmse finantsja majanduskriisi tõttu koondatud töötajaid ja füüsilisest isikust ettevõtjaid, kes on oma tegevuse lõpetanud, ning
aidata neil tööturule tagasi pöörduda.

(2)

Nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013 (3) artikli 12 kohaselt ei tohi EGFist antav toetus ületada igaaastast maksimaalset summat, milleks on 150 miljonit eurot (2011. aasta hindades).

(3)

Hispaania esitas 20. jaanuaril 2017 taotluse EGFist rahalise toetuse saamiseks pärast töötajate koondamist
Euroopa Liidu majanduse tegevusalade statistilise klassifikaatori (NACE) Revision 2 osa 5 (kivi- ja pruunsöe
kaevandamine) alla kuuluvas majandussektoris Castilla-Leóni piirkonnas. Taotluse kohta esitati lisateavet vastavalt
määruse (EL) nr 1309/2013 artikli 8 lõikele 3. Taotlus vastab EGFi rahalise toetuse kindlaksmääramise nõuetele,
mis on sätestatud määruse (EL) nr 1309/2013 artiklis 13.

(4)

Kooskõlas määruse (EL) nr 1309/2013 artikli 6 lõikega 2 on Hispaania teinud otsuse osutada EGFist
kaasrahastavaid individuaalseid teenuseid ka 125 mittetöötavale ja mitteõppivale noorele.

(5)

Kooskõlas määruse (EL) nr 1309/2013 artikli 4 lõikega 2 käsitatakse Hispaania esitatud taotlust vastuvõetavana,
sest koondamistel on tööhõivele ja kohalikule majandusele ulatuslik negatiivne mõju.

(6)

Seega tuleks võtta kasutusele EGFi vahendid, et anda Hispaaniale taotluse alusel rahalist toetust summas
1 002 264 eurot.

(7)

Selleks et EGFi vahendeid saaks võimalikult kiiresti kasutusele võtta, tuleks käesolevat otsust kohaldada alates selle
vastuvõtmise kuupäevast,

(1) ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.
(2) ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
(3) Nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrus (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik
aastateks 2014–2020 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 884).
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ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1
Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarvest võetakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi raames kulukohustuste
ja maksete assigneeringutena kasutusele 1 002 264 eurot.
Artikkel 2
Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.
Seda kohaldatakse alates 14. juulist 2017.

Brüssel, 14. juuli 2017
Euroopa Parlamendi nimel

Nõukogu nimel

president

eesistuja

A. TAJANI

T. TÕNISTE
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KOMISJONI OTSUS (EL) 2017/1373,
24. juuli 2017,
millega kiidetakse Euroopa Liidu nimel heaks muudatus protokollis, millega määratakse kindlaks
Euroopa Ühenduse ja Mauritaania Islamivabariigi vahelise kalandussektori partnerluslepinguga
ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus
EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 24. mai 2016. aasta otsust (EL) 2016/870 protokolli (millega määratakse neljaks aastaks
kindlaks Euroopa Ühenduse ja Mauritaania Islamivabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud
kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta, (1) eriti selle artiklit 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Ühenduse ja Mauritaania Islamivabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepingu (2) (edaspidi „leping“,
heaks kiidetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 1801/2006 (3)) artikli 10 alusel on loodud ühiskomitee, kelle
ülesanne on kontrollida asjaomase lepingu kohaldamist, eelkõige jälgida selle täitmist, tõlgendamist ja
nõuetekohast kohaldamist.

(2)

Protokolli (millega määratakse kindlaks kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (edaspidi „protokoll“), heaks
kiidetud otsusega (EL) 2016/870) artikli 3 punktis 3.9 on sätestatud eeskirjad säästva kalapüügi edendamise jaoks
eelmise protokolliga ajavahemikuks 2013–2014 ette nähtud, ent kasutamata jäänud valdkondliku toetuse
kasutamise kohta.

(3)

Liidu ja Mauritaania asutuste ühiskomitee erakorraline kohtumine peeti 10. märtsil ja 3. aprillil 2017
kirjavahetuse teel, millega osapooled leppisid kokku protokolli muudatuses, et pikendada kasutamata toetuse
kasutamise tähtaega.

(4)

Enne ühiskomitee kohtumist edastas komisjon nõukogule esialgse heakskiidetud dokumendi, milles olid
üksikasjalikult välja toodud liidu kavandatava seisukoha konkreetsed elemendid.

(5)

Protokolli muudatus tuleks Euroopa Liidu nimel heaks kiita,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Liidu nimel kiidetakse heaks protokolli (millega määratakse kindlaks Euroopa Ühenduse ja Mauritaania Islamivabariigi
vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) artikli 3 punkti 3.9 teise
lause asendamine käesoleva otsuse lisas esitatud tekstiga, milles lepingu artikli 10 kohaselt loodud ühiskomitee liikmed
leppisid kokku kirjavahetuse teel.
(1) ELT L 145, 2.6.2016, lk 1.
(2) ELT L 343, 8.12.2006, lk 4.
(3) Nõukogu 30. novembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1801/2006 Euroopa Ühenduse ja Mauritaania Islamivabariigi vahelise kalandusalase
partnerluslepingu sõlmimise kohta (ELT L 343, 8.12.2006, lk 1).
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Artikkel 2
Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 24. juuli 2017
Komisjoni nimel
president
Jean-Claude JUNCKER
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LISA

Väljavõte kirjavahetusest Euroopa Ühenduse ja Mauritaania Islamivabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepingu
artikliga 10 loodud ühiskomitee liikmete vahel (protokolli artikli 3 punkti 3.9 teine lause).
„Ajavahemikul 2013–2014 valdkondlikuks toetuseks eraldatud summa ülejääk tuleb ära kasutada vähemalt
kahekümne (20) kuu jooksul pärast käesoleva protokolli ajutise kohaldamise algust, muidu käsitatakse summat
ammendatuna ja sellest ei saa enam väljamakseid teha.“
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