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III.3 osa
Täiendava teabe leht – ebasoodsas olukorras olevate või puudega töötajate jaoks antav riigiabi
Käesolevat täiendava teabe lehte tuleb kasutada määruse (EÜ) nr 800/2008	Komisjoni määrus (EÜ) nr 800/2008, 6. august 2008, EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks (üldine grupierandi määrus), ELT L 214, 9.8.2008, lk 3–47. artikli 6 lõike 1 punktide h–i kohasest üksikabist teatamiseks ning see peab olema hõlmatud ebasoodsas olukorras olevate või puudega töötajate jaoks antava ja eraldi teatamise kohustusega riigiabi ühisturuga kokkusobivuse analüüsi kriteeriumidega (edaspidi „kokkusobivuse analüüsi kriteeriumid”)	ELT C 188, 11.8.2009, lk 6-10. . Käesolevat täiendava teabe lehte tuleb kasutada ka üksikabi või kava puhul, millest on komisjoni teavitatud õiguskindluse huvides.
Kui teatatud abikava hõlmab mitut abisaajat, esitage neist igaühe kohta järgmine teave. 
ABI KOKKUSOBIVUS ÜHISTURUGA EÜ ASUTAMISLEPINGU ARTIKLI 87 LÕIKE 3 PUNKTI C ALUSEL – ÜKSIKASJALIK HINDAMINE
Ebasoodsas olukorras olevate ja puudega töötajate jaoks antav abi võib olla ühisturuga kokkusobiv vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 87 lõike 3 punktile c.
Kõnealuse üksikasjaliku hindamise eesmärk on tagada, et ebasoodsas olukorras olevate või puudega töötajate jaoks antavad suured abisummad ei moonutaks konkurentsi ulatuses, mis on vastuolus ühiste huvidega, vaid panustaksid ühise huvi saavutamisse. See saavutatakse, kui riigiabist sihtrühma kuuluvate ebasoodsas olukorras olevate ja puudega töötajate suurenenud tööhõive näol saadav kasu kaalub üles konkurentsile ja kaubandusele tekitatud kahju. 
Järgnevates punktides selgitatakse, millist teavet võib komisjon üksikasjaliku hindamise koostamiseks nõuda. Juhistega tahetakse tagada komisjoni otsuste ja nende motiivide prognoositavus ja läbipaistvus, et saavutada etteaimatavus ja õiguslik järjepidevus. Liikmesriike kutsutakse üles esitama kõiki juhtumi hindamiseks vajalikuks peetavaid andmeid.
Kui teatatud kava hõlmab mitut abisaajat, esitage neist igaühe kohta järgmine teave.
Teatatud meetme kirjeldus
Kirjeldage lühidalt teatatud meedet, täpsustades abi eesmärki, abivahendit, abisaajaid, asjaomaseid töötajate rühmi, abisummat, maksegraafikut, abi kestust ja osatähtsust ning abikõlblikke kulusid. 
Kas meedet kohaldatakse EÜ asutamislepingu I lisas loetletud põllumajandustoodete tootmise ja/või töötlemise ja/või turustamise suhtes?
	jah		ei
	Kas meedet kohaldatakse EÜ asutamislepingu I lisas loetletud kalandus- ja/või vesiviljelustoodete tootmise, töötlemise ja/või turustamise suhtes? 

	jah		ei 
	Esitage üksikasjad abisaaja kohta, sealhulgas tema andmed, grupp, kuhu abisaaja kuulub, käive, töötajate arv ja majandustegevus. 

Kas teatatud meede on seotud: 
ebasoodsas olukorras olevate töötajate	Nagu määratletud määruse (EÜ) nr 800/2008 artikli 2 punktis 18. töölevõtmisega?	
	jah		ei
eriti ebasoodsas olukorras olevate töötajate	Nagu määratletud määruse (EÜ) nr 800/2008 artikli 2 punktis 19. töölevõtmisega?	
	jah		ei
puudega töötajate	Nagu määratletud määruse (EÜ) nr 800/2008 artikli 2 punktis 20. töölevõtmisega?	
	jah		ei
	Vajaduse korral märkige, millist vahetuskurssi on kasutatud teatises esitatud andmete puhul.

Nummerdage kõik liikmesriigi teatisele lisatud dokumendid teatisevormi lisana ja märkige dokumendinumbrid käesoleva täiendava teabe lehe asjakohastele osadele.
Abi eesmärk
Kirjeldage üksikasjalikult teatatud meetmega seatud ühist huvi pakkuvaid eesmärke. 
Ühistes huvides olev võrdsete võimaluste eesmärk	Vt kokkusobivuse analüüsi kriteeriumid, punkt 2.1. 
Tõendage, et teatatud meetmega suurendatakse sihtrühma kuuluvate puudega või ebasoodsas olukorras olevate töötajate tööhõivet, ning märkige kasv.
Selleks et tõendada, et teatatud meede aitab kaasa ühistes huvides oleva võrdsete võimaluste eesmärgi saavutamisele, võib kasutada järgmisi näitajaid. Märkige teatatud meetmega seotud näitajad ja esitage tõendavad dokumendid:
	meetmega hõlmatud töötajate arv ja selliste töötajate rühmad;
	meetmega hõlmatud töötajate rühmade tööhõive määr riiklikul ja/või piirkondlikul tasandil ning asjaomas(t)es ettevõtja(te)s;
	meetmega hõlmatud töötajate rühmade tööpuuduse määr riiklikul ja/või piirkondlikul tasandil.
Asjakohane vahend	Vt kokkusobivuse analüüsi kriteeriumid, punkt 2.2.
Selgitage, millisel määral on teatatud meede ebasoodsas olukorras olevate ja/või puudega töötajate tööhõive suurendamiseks asjakohane vahend, ning esitage tõendavad dokumendid. 
Abi ergutav mõju ja vajalikkus	Vt kokkusobivuse analüüsi kriteeriumid, punkt 2.3. 
Ergutava mõju tõendamiseks nõuab komisjon, et liikmesriik esitaks hinnangu, mis tõendaks, et palgatoetust makstakse ainult ebasoodsas olukorras oleva või puudega töötaja eest ettevõtjale, kes ei oleks töötajat ilma abi saamata tööle võtnud. 
	Kas toetatud projekt(id) algatati enne seda, kui abisaaja(d) esitas(id) abitaotluse riiklikule ametiasutusele? 

	jah		ei	
Kui jah, siis on komisjon seisukohal, et abil ei ole puudega või ebasoodsas olukorras olevate töötajate tööhõive suurendamise seisukohalt abisaaja jaoks ergutavat mõju. 
	Kui ei, märkige asjaomased kuupäevad:

millal alustati töölevõtmist: 
millal esitas abisaaja abitaotluse riiklikule ametiasutusele:
Esitage asjakohased tõendavad dokumendid. 
	Kas töölevõtmine suurendab ebasoodsas olukorras olevate või puudega töötajate arvu asjaomas(t)es ettevõtja(te)s võrreldes olukorraga, kus abi ei anta?

	jah		ei	
	Kui ei, kas ametikoht või -kohad on vabanenud vabatahtliku lahkumise, töövõime kaotuse, vanaduspensionile jäämise, tööaja vabatahtliku lühendamise või töötaja üleastumisest tingitud seaduspärase töölt vabastamise, mitte aga koondamise tõttu?

	jah		ei
	Kirjeldage asjaomasele ettevõtjale antud praeguseid või varasemaid palgatoetusi (toetustega hõlmatud töötajate rühmad ja selliste töötajate arv). 

Abi proportsionaalsus	Vt kokkusobivuse analüüsi kriteeriumid, punkt 2.4.
Abikõlblikud kulud 
Abikõlblikke kulusid tuleb arvutada vastavalt määruse (EÜ) nr 800/2008 artiklitele 40 ja 41 ning need tuleb piirata lisakuludega, mis on vajalikud ebasoodsas olukorras olevate või puudega töötajate arvu suurendamiseks. 
	Millised on teatatud meetmega ettenähtud abikõlblikud kulud?

	maksustamiseelne brutopalk; 
	kohustuslikud maksed, näiteks sotsiaalkindlustusmaksed; 
	lapse- ja vanemahoolduskulud. 
	Esitage teatatud meetme abikõlblike kulude üksikasjalik arvutus ja selle meetmega hõlmatud periood	Ebasoodsas olukorras olevate töötajate tööhõive puhul on abikõlblikud kulud palgakulud, mis kantakse kuni 12 kuu jooksul (või eriti ebasoodsas olukorras olevate töötajate puhul 24 kuu jooksul) alates töölevõtmisest. Puudega töötajate tööhõive puhul on abikõlblikud kulud palgakulud, mis kantakse mis tahes perioodi jooksul, mille vältel puudega töötaja töötab., tagades, et abikõlblikud kulud on piiratud kuludega, mis on vajalikud ebasoodsas olukorras olevate või puudega töötajate sihtrühmade tööhõive suurendamiseks. 
	Esitage tõendid, et abi piirdub minimaalselt vajaliku summaga, st abisumma ei ületa ebasoodsas olukorras olevate või puudega töötajate sihtrühmade tööhõivega kaasnevat täiendavat netokulu võrreldes selliste töötajate tööhõivega kaasnevate kuludega, kes ei ole ebasoodsas olukorras või puudega. 

Abi osatähtsus ebasoodsas olukorras olevate töötajate puhul
	Märkige teatatud meetme raames kohaldatav abi osatähtsus.

Abi osatähtsus puudega töötajate puhul
	Märkige teatatud meetme raames kohaldatav abi osatähtsus.

Konkurentsi- ja kaubandusmoonutuse analüüs	Käesolevat osa ei kohaldata ebasoodsas olukorras olevate töötajate tööhõivega seotud alla viie miljoni euro jäävate meetmete ega puudega töötajate tööhõivega seotud alla kümne miljoni euro jäävate meetmete suhtes juhul, kui määruse (EÜ) nr 794/2004 I lisa I osa küsimusele 10.3 on nõuetekohaselt vastatud. 
Märkige abisumma ja maksegraafik ning esitage teave abivahendi kohta. 
	Märkige, kas abisaaja on varem saanud abi ebasoodsas olukorras olevate või puudega töötajate jaoks, ning esitage üksikasjad varasemate abimeetmete kohta (kuupäevad, abisumma, asjaomaste töötajate rühmad ja selliste töötajate arv ning palgatoetuse kestus).
Märkige abisaaja tööhõivekulud (tööhõive kogukulu, sihtrühma kuuluvate puudega ja ebasoodsas olukorras olevate töötajate tööhõivekulud, tööhõivekulude osakaal kogukuludes) ja selgitage, kuidas mõjutab abi abisaaja kulusid (nt tööhõivekulude osakaal ja kogukulud, mille ulatuses abi antakse). 
Märkige asjaomased toote- ja geograafilised turud, kus abisaaja tegutseb ja mida abi tõenäoliselt mõjutab.
Esitage iga turu kohta järgmine teave: 
·	turu koondumise määr;
·	abisaaja turuosa;
·	teiste asjaomasel turul tegutsevate ettevõtjate turuosa.
	Kirjeldage asjaomaste turgude struktuuri ja konkurentsiolukorda ning esitage tõendavad dokumendid (nt turule sisenemise ja sealt lahkumise tõkked, toote eristamine, turul osalejate vahelise konkurentsi laad jne).

Kirjeldage selle sektori eripärasid, kus abisaaja on tegev (nt tööjõukulude olulisus sektori jaoks, ülevõimsuse olemasolu jne).
Kirjeldage olukorda riiklikul või piirkondlikul tööturul (nt tööpuuduse ja tööhõive määr, palgatasemed, tööõigus jne).
Vajaduse korral esitage teave mõju kohta kaubandusele (kaubavoogude nihe).
KUMULEERUMINE
Kas teatatud meetme kohast abi kombineeritakse teiste abikavadega?
	jah		ei
Kui jah, kirjeldage teatatud abimeetme puhul kohaldatavaid kumuleerimise sätteid: 
MUU TEAVE
Palun märkige siia muu teave, mida peate asjaomas(t)e meetme(te) hindamisel asjakohaseks.


