EUROPAKOMMISSIONEN

Bruxelles, den 1.2.2019
COM(2019) 55 final
2019/0027 (COD)

Forslag til
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING
om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår midler til den specifikke
tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet
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BEGRUNDELSE
1.

BAGGRUND FOR FORSLAGET

•

Forslagets begrundelse og formål

Formålet med forslaget er at tilpasse de midler til økonomisk, social og territorial
samhørighed, der er til rådighed, jf. artikel 91, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1303/2013 1,
midlerne til den specifikke tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet ("UBI"), jf. artikel
92, stk. 5, i nævnte forordning, og den årlige fordeling af forpligtelsesbevillinger, der fremgår
af bilag VI til nævnte forordning, for at afspejle stigningen i midlerne til
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i overensstemmelse med det vedtagne budget for 2019.
Nærmere bestemt bør forpligtelsesbevillinger til den specifikke tildeling til
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet øges med et beløb på 116,7 mio. EUR i løbende priser,
således at det samlede beløb for 2019 kommer op på 350 mio. EUR.
I lyset af tidligere erfaringer med en forhøjelse af midlerne til den specifikke tildeling til
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, som udløste omfattende ændringer af programmer til
tilvejebringelse af beløb fra Den Europæiske Socialfond (ESF) for at matche støtten fra den
særlige tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, anmodede EU's medlovgivere desuden
Kommissionen om at foreslå fremmende foranstaltninger for at sikre en hurtig programmering
af de supplerende midler til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i 2019 for ikke at hindre den
overordnede gennemførelse af de operationelle programmer for perioden 2014-2020. Med
forslaget indføres derfor relevante bestemmelser for at imødekomme denne anmodning.
•

Sammenhæng med de gældende regler på samme område

Dette forslag er resultatet af EU's budget for 2019.
•

Sammenhæng med Unionens politik på andre områder

Forslaget er i overensstemmelse med andre forslag og initiativer vedtaget af EuropaKommissionen.
2.

RETSGRUNDLAG,
NÆRHEDSPRINCIPPET
PROPORTIONALITETSPRINCIPPET

•

Retsgrundlag

Revisionen afspejler stigningen i midlerne til
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i EU's budget for 2019.
•

den

specifikke

OG

tildeling

til

Nærhedsprincippet (for områder, der ikke er omfattet af enekompetence)

Forslaget er i overensstemmelse med nærhedsprincippet.
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Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles
bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond,
Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den
Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for
Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og
Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s.
320), som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1719 af 14.
november 2018 om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår midler til økonomisk,
social og territorial samhørighed og midler til målet om investeringer i vækst og beskæftigelse (EUT L
291 af 16.11.2018, s. 5).
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•

Proportionalitetsprincippet

Forslaget er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet. Det indeholder de
nødvendige tekniske tilpasninger efter vedtagelsen af budgettet for 2019, hvori midlerne til
den specifikke tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet øges. På anmodning fra
budgetmyndigheden om at lette programmeringen og sikre en gnidningsløs gennemførelse af
de øgede midler giver det desuden medlemsstaterne mulighed for at overføre en del af de
supplerende midler til at udgøre den tilsvarende ESF-støtte.
•

Valg af retsakt

Foreslået retsakt: ændring af den gældende forordning.
Kommissionen har undersøgt det råderum, som den retlige ramme giver, og finder det
nødvendigt at foreslå ændringer til forordning (EU) nr. 1303/2013.
3.

RESULTATER AF EFTERFØLGENDE EVALUERINGER, HØRINGER AF
INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER

•

Efterfølgende evalueringer/kvalitetskontrol af gældende lovgivning

I betragtning af de særlige omstændigheder i forbindelse med dette forslag blev der ikke
foretaget nogen efterfølgende evaluering eller kvalitetskontrol af den eksisterende lovgivning.
•

Høringer af interesserede parter

I betragtning af de særlige omstændigheder i forbindelse med dette forslag blev der ikke
foretaget nogen høring af eksterne interessenter.
•

Ekspertbistand

Der har ikke været behov for ekstern ekspertbistand.
•

Konsekvensanalyse

Ikke relevant.
•

Målrettet regulering og forenkling

Der er ikke et initiativ under programmet for målrettet og effektiv regulering (REFIT).
•

Grundlæggende rettigheder

Forslaget har ingen konsekvenser for beskyttelsen af de grundlæggende rettigheder.
4.

VIRKNINGER FOR BUDGETTET

Forpligtelsesbevillingerne
for
2019
til
den
specifikke
tildeling
til
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet bør forhøjes med 116,7 mio. EUR til 350 mio. EUR i
løbende priser.
Den foreslåede ændring bør ikke medføre yderligere behov for betalingsbevillinger i 2019. I
2020 bør de budgetmæssige konsekvenser begrænses til yderligere betalingsbevillinger til
dækning af den årlige forfinansiering, der forfalder til betaling på grund af de øgede midler til
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet.
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5.

ANDRE FORHOLD

•

Planer for gennemførelsen og foranstaltninger til overvågning, evaluering og
rapportering

Ikke relevant.
•

Forklarende dokumenter (for direktiver)

Ikke relevant.
•

Nærmere redegørelse for de enkelte bestemmelser i forslaget

Formålet med forslaget er at tilpasse de midler, der er til rådighed for økonomisk, social og
territorial samhørighed og til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, jf. artikel 91, stk. 1, og artikel
92, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1303/2013, og den årlige fordeling af forpligtelsesbevillinger,
jf. bilag VI, til at omfatte supplerende midler til den specifikke tildeling til
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet. I overensstemmelse med det vedtagne budget for 2019 bør
forpligtelsesbevillinger til den specifikke tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet derfor
øges med et beløb på 116,7 mio., således at det samlede beløb for 2019 kommer op på 350
mio. EUR i løbende priser.
Med forslaget indføres også bestemmelser, der skal gøre det lettere for medlemsstaterne at
programmere de supplerende midler. På grund af den fremskredne gennemførelse af de
operationelle programmer for 2014-2020 og i lyset af det juridiske krav om at matche den
specifikke tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet med tilsvarende ESF-støtte, er der
behov for at forhindre en mulig reduktion af ESF-støtten til andre politikområder og til
foranstaltninger uden for ungdomsbeskæftigelsesinitiativet. Derfor indføres der med forslaget
et afsnit mere i artikel 92, stk. 5, som giver medlemsstaterne mulighed for at overføre op til
50 % af de supplerende midler til den specifikke tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet
til ESF, så de udgør den tilsvarende målrettede ESF-investering i overensstemmelse med
artikel 22 i forordning (EU) nr. 1304/20132.
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Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1304/2013 af 17. december 2013 om Den
Europæiske Socialfond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1081/2006 (EUT L 347 af
20.12.2013, s. 470).
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2019/0027 (COD)
Forslag til
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING
om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår midler til den specifikke
tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 177,
under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,
efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,
under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg3,
under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget4,
efter den almindelige lovgivningsprocedure, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/20135 fastsætter de fælles og
generelle bestemmelser for de europæiske struktur- og investeringsfonde.

(2)

Med Unionens almindelige budget for regnskabsåret 20196 blev de samlede midler til
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet
("UBI")
ændret
med
forhøjelsen
af
forpligtelsesbevillingerne
til
den
specifikke
tildeling
til
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i 2019 med 116,7 mio. EUR i løbende priser,
hvormed det samlede beløb for forpligtelsesbevillinger til den specifikke tildeling til
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet for hele programmeringsperioden bliver på
4 527 882 072 EUR i løbende priser.

(3)

For 2019 finansieres de supplerende midler på 99 573 877 EUR i 2011-priser af den
samlede margen for forpligtelser inden for margenen for den flerårige finansielle
ramme for årene 2014-2020.

(4)

Det er hensigtsmæssigt at fastsætte specifikke foranstaltninger, der letter
gennemførelsen af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, på grund af det fremskredne
stadium
i
gennemførelsen
af
de
operationelle
programmer
for
programmeringsperioden 2014-2020.

3

EUT C […] af […], s. […].
EUT C […] af […], s. […].
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles
bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond,
Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den
Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for
Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og
Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s.
320).
EUT C […] af […], s. […].
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(5)

Da
det
haster
med
at
ændre
de
programmer,
der
støtter
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, så de medtager de supplerende midler til den
specifikke tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet inden udgangen af 2019, bør
denne forordning træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions
Tidende.

(6)

Forordning (EU) nr. 1303/2013 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:
Artikel 1
I forordning (EU) nr. 1303/2013 foretages følgende ændringer:
1)

Artikel 91, stk. 1, affattes således:
"1. De midler til økonomisk, social og territorial samhørighed, der er til rådighed til
budgetmæssige forpligtelser i perioden 2014-2020, er på 330 081 919 243 EUR i
2011-priser i overensstemmelse med den årlige fordeling, der fremgår af bilag VI,
hvoraf 325 938 694 233 EUR udgør de samlede midler, der er afsat til EFRU, ESF
og Samhørighedsfonden, og 4 143 225 010 EUR udgør en specifik tildeling til
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet. Med henblik på programmering og efterfølgende
optagelse i Unionens almindelige budget indekseres midler til økonomisk, social og
territorial samhørighed med 2 % om året."

2)

Artikel 92, stk. 5, affattes således:
"5. Midlerne til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet udgør 4 143 225 010 EUR fra den
specifikke tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, hvoraf 99 573 877 EUR
udgør de supplerende midler for 2019. De skal suppleres med ESF-målrettede
investeringer i overensstemmelse med artikel 22 i forordning (EU) nr. 1304/2013.
Medlemsstater, som modtager de supplerende midler til den specifikke tildeling til
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet for 2019, jf. første afsnit, kan anmode om overføre
op til 50 % af de supplerende midler til den specifikke tildeling til
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet til ESF, så de udgør den tilsvarende målrettede
ESF-investering i overensstemmelse med artikel 22 i forordning (EU) nr. 1304/2013.
En sådan overførsel skal foretages til de respektive kategorier af regioner, der svarer
til kategoriseringen af de regioner, der er berettigede til en forhøjelse af den
specifikke tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet. Medlemsstaterne skal
anmode om overførslen i anmodningen om ændring af programmet, jf. artikel 30,
stk. 1, i denne forordning. Midler, der er afsat til forrige år, må ikke overføres.
Andet afsnit finder anvendelse på alle de supplerende midler til den specifikke
tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, der er en forhøjelse af midlerne ud
over 4 043 651 133 EUR."

3)

Bilag VI erstattes af teksten i bilaget til denne forordning.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions
Tidende.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den […].
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På Europa-Parlamentets vegne

På Rådets vegne

Formand

Formand
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FINANSIERINGSOVERSIGT
1.

FORSLAGETS/INITIATIVETS RAMME

1.1.

Forslagets/initiativets betegnelse
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning
(EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår midlerne til den specifikke tildeling til
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet

1.2.

Berørt(e) politikområde(r) inden for ABM/ABB-strukturen7
4 Beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion
04 02 64 – Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet ("UBI")

1.3.

Forslagets/initiativets art
 Forslaget/initiativet vedrører en ny foranstaltning
 Forslaget/initiativet vedrører en ny foranstaltning som opfølgning på et

pilotprojekt/en forberedende foranstaltning8
 Forslaget/initiativet vedrører en forlængelse af en eksisterende foranstaltning
 Forslaget/initiativet vedrører en omlægning af en foranstaltning til en ny

foranstaltning
1.4.

Mål

1.4.1.

Det eller de af Kommissionens flerårige strategiske mål, som forslaget/initiativet
vedrører
Ikke relevant.

1.4.2.

Specifikke mål og berørte ABM/ABB-aktiviteter
Specifikt mål nr.
Ikke relevant.
Berørte ABM/ABB-aktiviteter
Ikke relevant.

1.4.3.

Forventede resultater og virkninger
Angiv, hvilke virkninger forslaget/initiativet forventes at få for modtagerne/målgruppen.

Ikke relevant.
1.4.4.

Virknings- og resultatindikatorer
Angiv indikatorerne til kontrol af forslagets/initiativets gennemførelse.

Ikke relevant.

7

8
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ABM: Activity Based Management (aktivitetsbaseret ledelse) – ABB: Activity Based Budgeting
(aktivitetsbaseret budgetlægning).
Jf. finansforordningens artikel 54, stk. 2, litra a) hhv. b).
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1.5.

Forslagets/initiativets begrundelse

1.5.1.

Behov, der skal opfyldes på kort eller lang sigt
Ikke relevant.

1.5.2.

Merværdien ved en indsats fra EU's side
Ikke relevant.

1.5.3.

Erfaringer fra lignende foranstaltninger
Ikke relevant.

1.5.4.

Sammenhæng med andre relevante instrumenter og eventuel synergivirkning
Ikke relevant.

1.6.

Varighed og finansielle virkninger
 Forslag/initiativ af begrænset varighed
–  Forslag/initiativ gældende fra 1. januar 2017 til 31. december 2023
–  Finansielle virkninger fra 2017 til 2020
 Forslag/initiativ af ubegrænset varighed
– Iværksættelse med en indkøringsperiode fra ÅÅÅÅ til ÅÅÅÅ,
– derefter gennemførelse i fuldt omfang.

1.7.

Påtænkt(e) forvaltningsmetode(r)9
 Direkte forvaltning ved Kommissionen
–  i dens tjenestegrene, herunder ved dens personale i EU's delegationer
–  i gennemførelsesorganer
 Delt forvaltning i samarbejde med medlemsstaterne
 Indirekte forvaltning ved at overlade budgetgennemførelsesopgaver til:
–  tredjelande eller organer, som tredjelande har udpeget
–  internationale organisationer og deres organer (angives nærmere)
–  Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Investeringsfond
–  de organer, der er omhandlet i finansforordningens artikel 208 og 209
–  offentligretlige organer
–  privatretlige organer, der har fået overdraget samfundsopgaver, forudsat at de
stiller tilstrækkelige finansielle garantier
–  privatretlige organer, undergivet lovgivningen i en medlemsstat, som har fået
overdraget gennemførelsen af et offentlig-privat partnerskab, og som stiller
tilstrækkelige finansielle garantier

9
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Forklaringer vedrørende forvaltningsmetoder og henvisninger til finansforordningen findes på
webstedet BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
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–  personer, der har fået overdraget gennemførelsen af specifikke aktioner i den
fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik i henhold til afsnit V i traktaten om Den
Europæiske Union, og som er udpeget i den relevante basisretsakt
–

Hvis der angives flere forvaltningsmetoder, gives der en nærmere forklaring i afsnittet "Bemærkninger".

Bemærkninger
Ikke relevant.
2.

FORVALTNINGSFORANSTALTNINGER

2.1.

Bestemmelser om kontrol og rapportering
Angiv hyppighed og betingelser.

Ikke relevant.
2.2.

Forvaltnings- og kontrolsystem

2.2.1.

Konstaterede risici
Ikke relevant.

2.2.2.

Oplysninger om det interne kontrolsystem
Ikke relevant.

2.2.3.

Anslåede omkostninger og fordele ved kontrollen samt forventet fejlrisiko
Ikke relevant.

2.3.

Foranstaltninger til forebyggelse af svig og uregelmæssigheder
Angiv eksisterende eller påtænkte forebyggelses- og beskyttelsesforanstaltninger.

Ikke relevant.
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3.

FORSLAGETS/INITIATIVETS ANSLÅEDE FINANSIELLE VIRKNINGER

3.1.

Berørt(e) udgiftspost(er) på budgettet og udgiftsområde(r) i den flerårige
finansielle ramme
 Eksisterende udgiftsposter på budgettet
I samme rækkefølge som udgiftsområderne i den flerårige finansielle ramme og
budgetposterne.

Udgiftsområde i
den
flerårige
finansielle
ramme

Udgiftens
art

Budgetpost

Nummer
[Betegnelse]

10

OB/IOB

Bidrag
fra
EFTAlande11

fra
kandidatlande12

fra tredjelande

iht. finansforordningens artikel 21,
stk. 2, litra b)

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

04 02 60 – Den Europæiske Socialfond —
mindre udviklede regioner — målet om
investeringer i vækst og beskæftigelse
1
Intelligen
t og
inklusiv
vækst

04 02 61 – Den Europæiske Socialfond —
overgangsregioner
—
målet
om
investeringer i vækst og beskæftigelse

OB

04 02 62 – Den Europæiske Socialfond —
mere udviklede regioner — målet om
investeringer i vækst og beskæftigelse
04
02
64
–
Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet ("UBI")

 Nye budgetposter, som der er søgt om.
I samme rækkefølge som udgiftsområderne i den flerårige finansielle ramme og
budgetposterne.
Udgiftsområde i
den
flerårige
finansielle
ramme

Budgetpost
Nummer
[Betegnelse]

Udgiftens
art
OB/IOB

[XX.YY.YY.YY]

10
11
12
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Bidrag
fra EFTAlande

fra
kandidatla
nde

fra tredjelande

iht. finansforordningens artikel 21,
stk. 2, litra b)

JA/NEJ

JA/NEJ

JA/NEJ

JA/NEJ

OB = opdelte bevillinger/IOB = ikke-opdelte bevillinger.
EFTA: Den Europæiske Frihandelssammenslutning.
Kandidatlande og, efter omstændighederne, potentielle kandidatlande på Vestbalkan.
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3.2.

Anslåede virkninger for udgifterne

Forpligtelsesbevillingerne til den specifikke tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet for 2019 bør forhøjes med 116,7 mio. EUR13 i løbende
priser. Betalingsbevillingerne er blevet justeret i overensstemmelse hermed.

3.2.1.

13
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Sammenfatning af de anslåede virkninger for udgifterne

Disse supplerende midler finansieres af den samlede margen for forpligtelser inden for loftet for margenen for den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020.
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Løbende priser i mio. EUR (tre decimaler)

Nummer
1b

Udgiftsområde i den flerårige finansielle
ramme

GD: EMPL, REGIO

Intelligent og inklusiv vækst

2014 2015 2016 2017

2018

2019

2020

116,667

0,000

I ALT

Aktionsbevillinger
Forpligtelser

1b: Økonomisk, social
og
territorial
samhørighed
Den Europæiske Fond
for Regionaludvikling,
Den
Europæiske
Socialfond,
Samhørighedsfonden

DA

04
02
64
–
Ungdomsbeskæftigelsesinitiativ
et ("UBI")

(1)

13

116,667

DA

Betalinger

04
02
64
–
Ungdomsbeskæftigelsesinitiativ
et ("UBI")

0,000

(2)

3,500

3,500

Administrationsbevillinger finansieret
over bevillingsrammen for særprogrammer14
(3
)

Ikke relevant.

=
1
+
1
a
+
3

Forpligtelser

Bevillinger I ALT
til GD EMPL,

=
2
+
2
a

REGIO
Betalinger

116,667

0,000

0,000

3,500

116,667

3,500

+
3

 Aktionsbevillinger I ALT
14

DA

Forpligtelser

116,667

(4

0,000

116,667

Teknisk og/eller administrativ bistand og udgifter til støtte for gennemførelsen af EU's programmer og/eller aktioner (tidligere BA-poster), indirekte forskning,
direkte forskning.

14

DA

)
(5
)

0,000

3,500

3,500

(6
)

0,000

0,000

0,000

Forpligtelser

=
4
+
6

116,667

0,000

116,667

Betalinger

=
5
+
6

0,000

3,500

3,500

Betalinger


Administrationsbevillinger
finansieret
bevillingsrammen for særprogrammer I ALT

over

Bevillinger I ALT
under UDGIFTSOMRÅDE 1b
i den flerårige finansielle ramme

Hvis flere udgiftsområder påvirkes af forslaget/initiativet:
 Aktionsbevillinger I ALT

Forpligtelser

(4)

Betalinger

(5)


Administrationsbevillinger
finansieret
bevillingsrammen for særprogrammer I ALT

Bevillinger I ALT
under UDGIFTSOMRÅDE 1-4

i den flerårige finansielle ramme
(referencebeløb)

over

Forpligtelser

= 4+ 6

Betalinger

= 5+ 6

Udgiftsområde i den flerårige finansielle
ramme

DA

(6)

5

0

0

"Administration"

15
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i mio. EUR (tre decimaler)
År
n

År
n+1

År
n +2

År
n +3

Der indsættes flere år, hvis
virkningerne varer længere (jf.
punkt 1.6)

I ALT

GD: <…….>
 Menneskelige ressourcer
 Andre administrationsudgifter

I ALT GD […]

Bevillinger I ALT
under UDGIFTSOMRÅDE 5
i den flerårige finansielle ramme

Bevillinger

(Forpligtelser i
betalinger i alt)

alt

=

i mio. EUR (tre decimaler)
År
n15

Bevillinger I ALT
under UDGIFTSOMRÅDE 1-5
i den flerårige finansielle ramme

15
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År
n+1

År
n +2

År
n +3

Der indsættes flere år, hvis
virkningerne varer længere (jf.
punkt 1.6)

I ALT

Forpligtelser
Betalinger

År n er det år, hvor gennemførelsen af forslaget/initiativet begyndes.

16
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3.2.2.

Anslåede virkninger for aktionsbevillingerne
–  Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af aktionsbevillinger
–  Forslaget/initiativet medfører anvendelse af aktionsbevillinger som anført herunder:
Forpligtelsesbevillinger i mio. EUR (tre decimaler)
År
n

Der angives
mål og
resultater

År
n +2

År
n +3

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer
længere (jf. punkt 1.6)

I ALT

Omkostninge
r

Omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal

Type16

Result
aterne
s
gnsntl
. omkostninger

Antal

RESULTATER

Antal



År
n+1

Omkostninger

Antal
resultater i
alt

Omkostninger i
alt

SPECIFIKT MÅL NR. 117...
- Resultat
- Resultat
- Resultat
Subtotal for specifikt mål nr. 1
SPECIFIKT MÅL NR. 2
- Resultat
Subtotal for specifikt mål nr. 2
OMKOSTNINGER I ALT

16
17

DA

Resultater er de produkter og tjenesteydelser, der skal leveres (f.eks.: antal finansierede studenterudvekslinger, antal km bygget vej osv.).
Som beskrevet i punkt 1.4.2. "Specifikke mål ...".
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3.2.3.

Anslåede virkninger for administrationsbevillingerne

3.2.3.1. Resumé
–  Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af administrationsbevillinger
–  Forslaget/initiativet medfører anvendelse af administrationsbevillinger som
anført herunder:
i mio. EUR (tre decimaler)
År
n18

År
n+1

År
n +2

År
n +3

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer
længere (jf. punkt 1.6)

I ALT

UDGIFTSOMRÅDE 5
i den flerårige finansielle
ramme
Menneskelige ressourcer
Andre
administrationsudgifter
Subtotal
UDGIFTSOMRÅDE 5
i den flerårige finansielle
ramme

uden for
UDGIFTSOMRÅDE 519
i den flerårige finansielle
ramme

Menneskelige ressourcer
Andre udgifter
af administrativ art
Subtotal
uden for
UDGIFTSOMRÅDE 5
i den flerårige finansielle
ramme

I ALT

Bevillingerne til menneskelige ressourcer og andre administrationsudgifter vil blive dækket ved hjælp af de bevillinger, der i
forvejen er afsat til generaldirektoratets forvaltning af aktionen, og/eller ved intern omfordeling i generaldirektoratet,
eventuelt suppleret med yderligere bevillinger, som tildeles det ansvarlige generaldirektorat i forbindelse med den årlige
tildelingsprocedure under hensyntagen til de budgetmæssige begrænsninger.

18
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År n er det år, hvor gennemførelsen af forslaget/initiativet begyndes.
Teknisk og/eller administrativ bistand og udgifter til støtte for gennemførelsen af EU's programmer
og/eller aktioner (tidligere BA-poster), indirekte forskning, direkte forskning.

18

DA

3.2.3.2. Anslået behov for menneskelige ressourcer
–  Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af menneskelige ressourcer
–  Forslaget/initiativet medfører anvendelse af menneskelige ressourcer som
anført herunder:
Overslag angives i årsværk

År
n



År
n+1

År n + 2

År
n
+3

Der
indsætt
es flere
år, hvis
virknin
gerne
varer
længer
e (jf.
punkt
1.6)

Stillinger i stillingsfortegnelsen (tjenestemænd og midlertidigt ansatte)
XX 01 01 01 (i hovedsædet og i Kommissionens
repræsentationskontorer)
XX 01 01 02 (i delegationer)
XX 01 05 01 (indirekte forskning)
10 01 05 01 (direkte forskning)

 Eksternt personale (i årsværk) 20
XX 01 02 01 (KA, UNE, V under den samlede
bevillingsramme)
XX 01 02 02 (KA, LA, UNE, V og JED i
delegationerne)
- i hovedsædet

XX 01 04 yy 21

- i delegationer
XX 01 05 02 (KA, UNE, V – indirekte forskning)
10 01 05 02 (KA, UNE, V – direkte forskning)
Andre budgetposter (skal angives)
I ALT

XX angiver det berørte politikområde eller budgetafsnit.
Personalebehovet vil blive dækket ved hjælp af det personale, som generaldirektoratet allerede har afsat til
aktionen, og/eller interne rokader i generaldirektoratet, eventuelt suppleret med yderligere bevillinger, som
tildeles det ansvarlige generaldirektorat i forbindelse med den årlige tildelingsprocedure under hensyntagen til de
budgetmæssige begrænsninger.

Opgavebeskrivelse:
Tjenestemænd og midlertidigt ansatte
Eksternt personale

20

21
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KA: kontraktansatte, LA: lokalt ansatte, UNE: udstationerede nationale eksperter, V: vikarer, JED:
junioreksperter ved delegationerne.
Delloft for eksternt personale under aktionsbevillingerne (tidligere BA-poster).
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3.2.4.

Forenelighed med indeværende flerårige finansielle ramme
–  Forslaget/initiativet er foreneligt med indeværende flerårige finansielle ramme
–  Forslaget/initiativet kræver omlægning af det relevante udgiftsområde i den
flerårige finansielle ramme
Der redegøres for omlægningen med angivelse af de berørte budgetposter og beløbenes størrelse

–  Forslaget/initiativet kræver, at fleksibilitetsinstrumentet anvendes, eller at den
flerårige finansielle ramme revideres.
Der redegøres for behovet med angivelse af de berørte udgiftsområder og budgetposter og beløbenes
størrelse

3.2.5.

Tredjemands bidrag til finansieringen
– Forslaget/initiativet indeholder ikke bestemmelser om samfinansiering med
tredjemand.
– Forslaget/initiativet indeholder bestemmelser om samfinansiering, jf. følgende
overslag:
Bevillinger i mio. EUR (tre decimaler)
År
n

Angiv
organ,
deltager
samfinansieringen

År
n+1

År
n +2

År
n +3

Der indsættes flere år, hvis
virkningerne varer længere (jf.
punkt 1.6)

I alt

som
i

Samfinansierede
bevillinger I ALT

3.3.

Anslåede virkninger for indtægterne
–  Forslaget/initiativet har ingen finansielle virkninger for indtægterne
–  Forslaget/initiativet har følgende finansielle virkninger:


for egne indtægter



for diverse indtægter
i mio. EUR (tre decimaler)

Indtægtspost på budgettet

Bevillinger til
rådighed i
indeværende
regnskabsår

Forslagets/initiativets virkninger22
År
n

År
n+1

År
n +2

År
n +3

Der indsættes flere år, hvis virkningerne
varer længere (jf. punkt 1.6)

Artikel […]

For diverse indtægter, der er formålsbestemte, angives det, hvilke af budgettets udgiftsposter der
påvirkes.

Det oplyses, hvilken metode der er benyttet til at beregne virkningerne for indtægterne.
22
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Med hensyn til EU's traditionelle egne indtægter (told og sukkerafgifter) opgives beløbene netto, dvs.
bruttobeløb, hvorfra der er trukket opkrævningsomkostninger på 25 %.
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