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OBRAZLOŽENJE
1.

KONTEKST PRIJEDLOGA

•

Razlozi i ciljevi prijedloga

Cilj je prijedloga prilagoditi iznose raspoloživih sredstava za ekonomsku, socijalnu i
teritorijalnu koheziju iz članka 91. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1303/20131, iznos sredstava za
posebnu dodjelu za Inicijativu za zapošljavanje mladih iz članka 92. stavka 5. te uredbe i
godišnju raščlambu odobrenih sredstava za preuzimanje obveza iz Priloga VI. toj uredbi kako
bi se uzelo u obzir povećanje sredstava za Inicijativu za zapošljavanje mladih u skladu s
donesenim proračunom za 2019. Točnije, odobrena sredstva za preuzimanje obveza za
posebnu dodjelu za Inicijativu za zapošljavanje mladih trebala bi biti povećana za iznos od
116,7 milijuna EUR u tekućim cijenama, čime bi se ukupni iznos za 2019. povećao na 350
milijuna EUR.
Osim toga, s obzirom na prethodno iskustvo u kontekstu povećanja sredstava za posebnu
dodjelu za Inicijativu za zapošljavanje mladih, koje je dovelo do opsežnih izmjena programâ
kako bi se iznosima iz Europskog socijalnog fonda (ESF) dosegla potpora za posebnu dodjelu
za Inicijativu za zapošljavanje mladih, suzakonodavci EU-a zatražili su od Komisije da
predloži poticajne mjere u svrhu brzog programiranja dodatnih sredstava za Inicijativu za
zapošljavanje mladih u 2019. kako se ne bi ugrozio ukupni napredak u provedbi operativnih
programa za razdoblje 2014.–2020. Stoga se prijedlogom uvode relevantne odredbe kako bi
se odgovorilo na taj zahtjev.
•

Dosljednost s postojećim odredbama politike u određenom području

Ovaj je prijedlog rezultat proračuna Unije za 2019.
•

Dosljednost u odnosu na druge politike Unije

Prijedlog je u skladu s drugim prijedlozima i inicijativama koje je donijela Europska komisija.
2.

PRAVNA OSNOVA, SUPSIDIJARNOST I PROPORCIONALNOST

•

Pravna osnova

Revizija odražava povećanje sredstava za posebnu dodjelu za Inicijativu za zapošljavanje
mladih u proračunu Unije za 2019.
•

Supsidijarnost (za neisključivu nadležnost)

Prijedlog je u skladu s načelom supsidijarnosti.
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Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju
zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu,
Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za
pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj,
Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o
stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 320.), kako je
zadnje izmijenjena Uredbom (EU) 2018/1719 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. studenoga 2018. o
izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu promjena koje se odnose na sredstva za ekonomsku,
socijalnu i teritorijalnu koheziju te sredstva za cilj „Ulaganje za rast i radna mjesta” i cilj „Europska
teritorijalna suradnja”. (SL L 291, 16.11.2018., str. 5.).
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•

Proporcionalnost

Prijedlog je proporcionalan. To uključuje potrebne tehničke prilagodbe nakon donošenja
proračuna za 2019., kojima se povećavaju sredstva za posebnu dodjelu za Inicijativu za
zapošljavanje mladih. Osim toga, na zahtjev proračunskog tijela da se olakša programiranje i
osigura nesmetano izvršenje povećanih sredstava, prijedlogom se uvodi mogućnost da države
članice prenesu dio dodatnih sredstava kako bi se uspostavila odgovarajuća potpora iz ESF-a.
•

Odabir instrumenta

Predloženi instrument: izmjena postojeće uredbe.
Komisija je istražila prostor za djelovanje predviđen pravnim okvirom i smatra da je potrebno
predložiti izmjene Uredbe (EU) br. 1303/2013.
3.

REZULTATI EX POST EVALUACIJA, SAVJETOVANJA S DIONICIMA I
PROCJENE UČINAKA

•

Ex post evaluacija/provjera primjerenosti postojećeg zakonodavstva

S obzirom na posebne okolnosti ovog prijedloga nije provedena ex post evaluacija/provjera
primjerenosti postojećeg zakonodavstva.
•

Savjetovanja s dionicima

S obzirom na posebne okolnosti ovog prijedloga nije provedeno savjetovanje s vanjskim
dionicima.
•

Prikupljanje i primjena stručnih znanja

Nije bilo potrebno obratiti se vanjskim stručnjacima.
•

Procjena učinka

Nije primjenjivo.
•

Primjerenost propisa i pojednostavljivanje

Ovo nije inicijativa u okviru Programa za primjerenost i učinkovitost propisa (REFIT).
•

Temeljna prava

Prijedlog ne utječe na zaštitu temeljnih prava.
4.

UTJECAJ NA PRORAČUN

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza za 2019. za posebnu dodjelu za Inicijativu za
zapošljavanje mladih trebala bi se povećati za 116,7 milijuna EUR na 350 milijuna EUR u
tekućim cijenama.
Predložena izmjena ne bi trebala dovesti do potrebe za dodatnim odobrenim sredstvima za
plaćanje u 2019. Utjecaj na proračun za 2020. trebao bi biti ograničen samo na dodatna
odobrena sredstva za plaćanje za pokrivanje godišnjeg pretfinanciranja potrebnog za
povećanje sredstava Inicijative za zapošljavanje mladih.
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5.

OSTALI DIJELOVI

•

Planovi provedbe i mehanizmi praćenja, evaluacije i izvješćivanja

Nije primjenjivo.
•

Dokumenti s obrazloženjima (za direktive)

Nije primjenjivo.
•

Detaljno obrazloženje posebnih odredbi prijedloga

Cilj je prijedloga prilagoditi iznose raspoloživih sredstava za ekonomsku, socijalnu i
teritorijalnu koheziju i za Inicijativu za zapošljavanje mladih iz članka 91. stavka 1. i članka
92. stavka 5. Uredbe (EU) br. 1303/2013 te godišnju raščlambu odobrenih sredstava za
preuzimanje obveza iz Priloga VI. kako bi se uključila dodatna sredstva za posebnu dodjelu za
Inicijativu za zapošljavanje mladih. Stoga bi, u skladu s donesenim proračunom za 2019.,
odobrena sredstva za preuzimanje obveza za posebnu dodjelu za Inicijativu za zapošljavanje
mladih trebalo povećati za iznos od 116,7 milijuna EUR u tekućim cijenama, čime bi se
ukupni iznos za 2019. povećao na 350 milijuna EUR u tekućim cijenama.
Prijedlogom se uvode i odredbe kojima se olakšava programiranje dodatnih sredstava država
članica. S obzirom na uznapredovalu provedbu operativnih programa za razdoblje 2014.–
2020. i s obzirom na pravni zahtjev da se posebna dodjela za Inicijativu za zapošljavanje
mladih podudara s posebnom potporom iz ESF-a, postoji potreba da se spriječi moguće
smanjenje potpore iz ESF-a drugim područjima politike i mjerama izvan Inicijative za
zapošljavanje mladih. Stoga se prijedlogom u članak 92. stavak 5. unosi drugi podstavak
kojim se državama članicama omogućuje da do 50 % dodatnih sredstava za posebnu dodjelu
za Inicijativu za zapošljavanje mladih prenesu u ESF kako bi se uspostavila odgovarajuća
ciljana ulaganja ESF-a, kako je propisano člankom 22. Uredbe (EU) br. 1304/20132.
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Uredba (EU) br. 1304/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom
socijalnom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1081/2006 (SL L 347, 20.12.2013.,
str. 470.).
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2019/0027 (COD)
Prijedlog
UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA
o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu sredstava za posebnu dodjelu za
Inicijativu za zapošljavanje mladih

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,
uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 177.,
uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,
nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,
uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora3,
uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija4,
u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom,
budući da:
(1)

Uredbom (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća5 utvrđuju se zajednička i
opća pravila koja se primjenjuju na europske strukturne i investicijske fondove.

(2)

Općim proračunom Unije za financijsku godinu 2019.6 izmijenjen je ukupni iznos
sredstava za Inicijativu za zapošljavanje mladih povećanjem odobrenih sredstava za
preuzimanje obveza za posebnu dodjelu za Inicijativu za zapošljavanje mladih u 2019.
u iznosu od 116,7 milijuna EUR u tekućim cijenama, čime ukupan iznos odobrenih
sredstava za preuzimanje obveza za posebnu dodjelu za Inicijativu za zapošljavanje
mladih za cijelo programsko razdoblje iznosi 4 527 882 072 EUR u tekućim cijenama.

(3)

Za 2019. dodatna sredstva u iznosu od 99 573 877 EUR u cijenama iz 2011.
financiraju se iz ukupne razlike za obveze unutar granice višegodišnjeg financijskog
okvira za razdoblje 2014.–2020.

(4)

Primjereno je predvidjeti posebne mjere kojima se olakšava provedba Inicijative za
zapošljavanje mladih zbog uznapredovale faze provedbe operativnih programa za
programsko razdoblje 2014.–2020.

(5)

Budući da je potrebno hitno izmijeniti programe potpore Inicijativi za zapošljavanje
mladih kako bi se uključila dodatna sredstva za posebnu dodjelu za tu inicijativu do
kraja 2019., ova Uredba trebala bi stupiti na snagu sljedećeg dana od dana objave u
Službenom listu Europske unije .

3

SL C […], […], str. […].
SL C […], […], str. […].
Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju
zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu,
Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za
pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj,
Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o
stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 320.).
SL C […], […], str. […].
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(6)

Uredbu (EU) br. 1303/2013 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELI SU OVU UREDBU:
Članak 1.
Uredba (EU) br. 1303/2013 mijenja se kako slijedi:
(1)

u članku 91. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:
„1. Sredstva za ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju dostupna za
proračunsku obvezu za razdoblje 2014.–2020. iznose 330 081 919 243 EUR u
cijenama iz 2011., u skladu s godišnjom raščlambom iz Priloga VI., od čega 325 938
694 233 EUR čine ukupna sredstva dodijeljena EFRR-u, ESF-u i Kohezijskom
fondu, a 4 143 225 010 EUR čine posebnu dodjelu za Inicijativu za zapošljavanje
mladih. U svrhu programiranja i kasnijeg uključivanja u proračun Unije, iznos
sredstava za ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju indeksira se za 2 %
godišnje.”;

(2)

u članku 92. stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:
„5. Sredstva za Inicijativu za zapošljavanje mladih iznose 4 143 225 010 EUR iz
posebne dodjele za Inicijativu za zapošljavanje mladih, od čega 99 573 877 EUR
čine dodatna sredstva za 2019. Dopunjuju se ciljanim ulaganjima iz ESF-a u skladu s
člankom 22. Uredbe (EU) br. 1304/2013.
Države članice koje koriste dodatna sredstva za posebnu dodjelu za Inicijativu za
zapošljavanje mladih za 2019., kako je navedeno u prvom podstavku, mogu zatražiti
prijenos od najviše 50 % dodatnih sredstava za posebnu dodjelu za Inicijativu za
zapošljavanje mladih ESF-u kako bi se osigurala odgovarajuća ciljana ulaganja iz
ESF-a, kako je propisano člankom 22. Uredbe (EU) br. 1304/2013. Takav se prijenos
obavlja u korist odgovarajućih kategorija regija koje odgovaraju kategorizaciji regija
prihvatljivih za povećanje posebne dodjele za Inicijativu za zapošljavanje mladih.
Države članice zahtijevaju prijenos u zahtjevu za izmjenu programa u skladu s
člankom 30. stavkom 1. ove Uredbe. Ne mogu se prenositi sredstva dodijeljena
prethodnim godinama.
Drugi podstavak primjenjuje se na sva dodatna sredstva za posebnu dodjelu za
Inicijativu za zapošljavanje mladih kojima se sredstva povećavaju za više od
4 043 651 133 EUR.”;

(3)

Prilog VI. zamjenjuje se tekstom iz Priloga ovoj Uredbi.
Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.
Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
Sastavljeno u Bruxellesu,

Za Europski parlament
Predsjednik

HR

Za Vijeće
Predsjednik
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ZAKONODAVNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ
1.

OKVIR PRIJEDLOGA/INICIJATIVE
1.1. Naslov prijedloga/inicijative
1.2. Odgovarajuća područja politike u strukturi ABM/ABB
1.3. Vrsta prijedloga/inicijative
1.4. Ciljevi
1.5. Osnova prijedloga/inicijative
1.6. Trajanje i financijski učinak
1.7. Predviđene metode upravljanja

2.

MJERE UPRAVLJANJA
2.1. Pravila nadzora i izvješćivanja
2.2. Sustav upravljanja i kontrole
2.3. Mjere za sprječavanje prijevara i nepravilnosti

3.

PROCIJENJENI FINANCIJSKI UČINAK PRIJEDLOGA/INICIJATIVE
3.1. Naslovi višegodišnjeg financijskog okvira i proračunske linije rashoda na koje
prijedlog/inicijativa ima učinak
3.2. Procijenjeni učinak na rashode
3.2.1. Sažetak procijenjenog učinka na rashode
3.2.2. Procijenjeni učinak na odobrena sredstva za poslovanje
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3.3. Procijenjeni učinak na prihode
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ZAKONODAVNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ
1.

OKVIR PRIJEDLOGA/INICIJATIVE

1.1.

Naslov prijedloga/inicijative
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br.
1303/2013 u pogledu sredstava za posebnu dodjelu za Inicijativu za zapošljavanje
mladih

1.2.

Odgovarajuća područja politike u strukturi ABM/ABB7
4 Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje
04 02 64 – Inicijativa za zapošljavanje mladih

1.3.

Vrsta prijedloga/inicijative
 Prijedlog/inicijativa odnosi se na novo djelovanje


Prijedlog/inicijativa odnosi se
projekta/pripremnog djelovanja8

na

novo

djelovanje

nakon

pilot-

 Prijedlog/inicijativa odnosi se na produženje postojećeg djelovanja
 Prijedlog/inicijativa odnosi se na djelovanje koje je preusmjereno na novo

djelovanje
1.4.

Ciljevi

1.4.1.

Višegodišnji strateški ciljevi Komisije na koje se odnosi prijedlog/inicijativa
Nije primjenjivo.

1.4.2.

Posebni ciljevi i odgovarajuće aktivnosti u okviru strukture ABM/ABB
Posebni cilj br.
Nije primjenjivo.
Odgovarajuće aktivnosti u okviru strukture ABM/ABB
Nije primjenjivo.

1.4.3.

Očekivani rezultati i učinak
Navesti učinke koje bi prijedlog/inicijativa trebali imati na ciljane korisnike/skupine.

Nije primjenjivo.
1.4.4.

Pokazatelji rezultata i učinka
Navesti pokazatelje koji omogućuju praćenje provedbe prijedloga/inicijative.

Nije primjenjivo.
1.5.

Osnova prijedloga/inicijative

1.5.1.

Zahtjevi koje je potrebno kratkoročno ili dugoročno ispuniti
Nije primjenjivo.

7

8
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ABM: activity-based management (upravljanje na temelju aktivnosti); ABB: activity-based budgeting
(priprema proračuna na temelju aktivnosti).
Kako je navedeno u članku 54. stavku 2. točkama (a) ili (b) Financijske uredbe.
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1.5.2.

Dodana vrijednost sudjelovanja EU-a
Nije primjenjivo.

1.5.3.

Pouke iz prijašnjih sličnih iskustava
Nije primjenjivo.

1.5.4.

Usklađenost i moguća sinergija s ostalim odgovarajućim instrumentima
Nije primjenjivo.

1.6.

Trajanje i financijski učinak
 Prijedlog/inicijativa ograničenog trajanja
– 

Prijedlog/inicijativa na snazi od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2023.

–  Financijski utjecaj u razdoblju 2017.–2020.
 Prijedlog/inicijativa neograničenog trajanja
– Provedba s početnim razdobljem od GGGG do GGGG,
– nakon čega slijedi redovna provedba.
1.7.

Predviđeni načini upravljanja9
 Izravno upravljanje koje provodi Komisija
–  putem svojih službi, uključujući osoblje u delegacijama Unije;
–  putem izvršnih agencija
 Podijeljeno upravljanje s državama članicama
 Neizravno upravljanje povjeravanjem zadaća izvršenja proračuna:
–  trećim zemljama ili tijelima koja su one odredile;
–  međunarodnim organizacijama i njihovim agencijama (navesti);
–  EIB-u i Europskom investicijskom fondu;
–  tijelima iz članaka 208. i 209. Financijske uredbe;
–  tijelima javnog prava;
–  tijelima uređenima privatnim pravom koja pružaju javne usluge u mjeri u kojoj
daju odgovarajuća financijska jamstva;
–  tijelima uređenima privatnim pravom države članice kojima je povjerena
provedba javno-privatnog partnerstva i koja daju odgovarajuća financijska
jamstva;
–  osobama kojima je povjerena provedba određenih djelovanja u području
ZVSP-a u skladu s glavom V. UEU-a i koje su navedene u odgovarajućem
temeljnom aktu.
–

Ako je označeno više načina upravljanja, pojedinosti navesti u odjeljku „Napomene”.

Napomene
Nije primjenjivo.
9

HR

Informacije o načinima upravljanja i upućivanju na Financijsku uredbu dostupne su na web-mjestu
BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/en/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx
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2.

MJERE UPRAVLJANJA

2.1.

Pravila nadzora i izvješćivanja
Navesti učestalost i uvjete.

Nije primjenjivo.
2.2.

Sustav upravljanja i kontrole

2.2.1.

Utvrđeni rizici
Nije primjenjivo.

2.2.2.

Informacije o uspostavljenom sustavu unutarnje kontrole
Nije primjenjivo.

2.2.3.

Procjena troškova i koristi kontrola i ocjena očekivane razine rizika od pogreške
Nije primjenjivo.

2.3.

Mjere za sprječavanje prijevara i nepravilnosti
Navesti postojeće ili predviđene mjere za sprečavanje i zaštitu.

Nije primjenjivo.
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3.

PROCIJENJENI FINANCIJSKI UČINAK PRIJEDLOGA/INICIJATIVE

3.1.

Naslovi višegodišnjeg financijskog okvira i proračunske linije rashoda na koje
prijedlog/inicijativa ima učinak
 Postojeće proračunske linije
Prema redoslijedu naslova višegodišnjeg financijskog okvira i proračunskih linija.
Vrsta
rashoda

Proračunska linija
Naslov
višegodišnjeg
financijskog
okvira

10

zemalja
EFTA-e11

zemalja
kandidatkin
ja12

trećih
zemalja

u smislu
članka 21.
stavka 2. točke (b)
Financijske uredbe

Dif.

NE

NE

NE

NE

Dif./nedif.

Broj
[Naslov………………………...…………]

Doprinos

04 02 60 – Europski socijalni fond –
Manje razvijene regije – Cilj ulaganja u
rast i zapošljavanje

1 Pametan i
uključiv rast

04 02 61 – Europski socijalni fond –
Tranzicijske regije – Cilj ulaganja u rast i
zapošljavanje
04 02 62 – Europski socijalni fond –
Razvijenije regije – Cilj ulaganja u rast i
zapošljavanje
04 02 64 – Inicijativa za zapošljavanje
mladih

 Zatražene nove proračunske linije
Prema redoslijedu naslova višegodišnjeg financijskog okvira i proračunskih linija.
Vrsta
rashoda

Proračunska linija
Naslov
višegodišnjeg
financijskog
okvira

Broj
[Naslov………………………...…………]

Dif./nedif.

[XX.YY.YY.YY]

10
11
12
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Doprinos
zemalja
EFTA-e

zemalja
kandidatkin
ja

trećih
zemalja

u smislu
članka 21.
stavka 2. točke (b)
Financijske uredbe

DA/NE

DA/NE

DA/NE

DA/NE

Dif. = diferencirana odobrena sredstva / nedif. = nediferencirana odobrena sredstva.
EFTA: Europsko udruženje slobodne trgovine.
Zemlje kandidatkinje i, ako je primjenjivo, potencijalne zemlje kandidatkinje sa zapadnog Balkana.
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3.2.

Procijenjeni učinak na rashode

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza za posebnu dodjelu za Inicijativu za zapošljavanje mladih za 2019. trebala bi se povećati za 116,7
milijuna EUR13 u tekućim cijenama. Odobrena sredstva za plaćanje prilagođena su u skladu s time.

3.2.1.

13

HR

Sažetak procijenjenog učinka na rashode

Ta dodatna sredstva financiraju se iz ukupne razlike za obveze u okviru gornje granice VFO-a za razdoblje 2014.–2020.

11
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u milijunima EUR u tekućim cijenama (do 3 decimalna mjesta)

Naslov višegodišnjeg financijskog
okvira

Broj
1b

Glavna uprava:

Pametan i uključiv rast

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

116 667

0,000

EMPL, REGIO

UKUPNO

Odobrena sredstva za poslovanje
Preuzete obveze

1b:
Gospodarska,
socijalna i teritorijalna
kohezija
Europski
fond
za
regionalni
razvoj,
Europski
socijalni
fond, Kohezijski fond

HR

04 02 64 – Inicijativa za
zapošljavanje mladih

1.

12

116 667

HR

Plaćanja

04 02 64 – Inicijativa za
zapošljavanje mladih

0,000

2.

3 500

3 500

Administrativna odobrena sredstva koja se financiraju iz omotnice za
posebne programe14
Nije primjenjivo.

UKUPNA odobrena
sredstva
za glavne uprave

EMPL, REGIO

UKUPNA
poslovanje

odobrena

3.

Preuzete obveze

=1+1a +3

Plaćanja

sredstva

14
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0,000

116 667

0,000

3 500

3 500

0,000
3 500

116 667
3 500

=2+2a+3

za

Preuzete obveze

4.

Plaćanja

5.

116 667
0,000

6.

0,000

0,000

0,000

116 667

0,000

116 667

UKUPNA administrativna odobrena sredstva koja se
financiraju iz omotnice za posebne programe

UKUPNA odobrena sredstva

116 667

Preuzete obveze

=4+ 6

Tehnička i/ili administrativna pomoć i rashodi za potporu provedbi programa i/ili djelovanja EU-a (prijašnje linije „BA”), neizravno istraživanje, izravno
istraživanje.
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iz NASLOVA 1b
višegodišnjeg financijskog okvira

Plaćanja

=5+ 6

0,000

3 500

3 500

Ako prijedlog/inicijativa utječe na više naslova:
UKUPNA
poslovanje

odobrena

sredstva

za

Preuzete obveze

4.

Plaćanja

5.

UKUPNA administrativna odobrena sredstva koja se
financiraju iz omotnice za posebne programe

UKUPNA odobrena sredstva
iz NASLOVA od 1 do 4
višegodišnjeg financijskog okvira
(referentni iznos)

6.

Preuzete obveze

=4+ 6

Plaćanja

=5+ 6

Naslov višegodišnjeg financijskog
okvira

5.

0

0

„Administrativni rashodi”
U milijunima EUR (do trećeg decimalnog mjesta)
Godina
N

Godina
N+1

Godina
N+2

Godina
N+3

Unijeti onoliko godina koliko je
potrebno za prikaz trajanja
učinka (vidjeti točku 1.6.)

UKUPNO

Glavna uprava: <…….>
 Ljudski resursi
 Ostali administrativni rashodi

HR

14
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GLAVNA UPRAVA UKUPNO

<…….>

UKUPNA odobrena sredstva
iz NASLOVA 5
višegodišnjeg financijskog okvira

Odobrena sredstva

(ukupne obveze = ukupna
plaćanja)

U milijunima EUR (do trećeg decimalnog mjesta)
Godina
N15

UKUPNA odobrena sredstva
iz NASLOVA od 1 do 5
višegodišnjeg financijskog okvira

15
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Godina
N+1

Godina
N+2

Godina
N+3

Unijeti onoliko godina koliko je
potrebno za prikaz trajanja
učinka (vidjeti točku 1.6.)

UKUPNO

Preuzete obveze
Plaćanja

Godina N godina je početka provedbe prijedloga/inicijative.
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3.2.2.

Procijenjeni učinak na odobrena sredstva za poslovanje
–  Za prijedlog/inicijativu nisu potrebna odobrena sredstva za poslovanje.
–  Za prijedlog/inicijativu potrebna su sljedeća odobrena sredstva za poslovanje:
Odobrena sredstva za preuzimanje obveza u milijunima EUR (do trećeg decimalnog mjesta)
Godina
N

Godina
N+1

Godina
N+2

Navesti ciljeve i
rezultate

Unijeti onoliko godina koliko je potrebno za
prikaz trajanja učinka (vidjeti točku 1.6.)

UKUPNO

Trošak

Trošak

Troša
k

Trošak

Broj

Trošak

Broj

Trošak

Broj

Prosje
čni
trošak

Broj

16

Broj

Vrsta

Broj

REZULTATI

Broj



Godina
N+3

Trošak

Ukupn
i broj

Ukupni
trošak

POSEBNI CILJ br. 117...
– Rezultat
– Rezultat
– Rezultat
Međuzbroj za posebni cilj br. 1
POSEBNI CILJ br. 2...
– Rezultat
Međuzbroj za posebni cilj br. 2
UKUPNI TROŠAK

16
17
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Rezultati su proizvodi i usluge koji se isporučuju (npr.: broj financiranih studentskih razmjena, broj kilometara izgrađenih cesta itd.).
Na način opisan u odjeljku 1.4.2. „Posebni ciljevi…”
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3.2.3.

Procijenjeni učinak na administrativna odobrena sredstva

3.2.3.1. Sažetak
–  Za prijedlog/inicijativu nisu potrebna administrativna odobrena sredstva
–  Za prijedlog/inicijativu potrebna su sljedeća administrativna odobrena
sredstva:
U milijunima EUR (do trećeg decimalnog mjesta)
Godina
N18

Godina
N+1

Godina
N+2

Godina
N+3

Unijeti onoliko godina koliko je potrebno za
prikaz trajanja učinka (vidjeti točku 1.6.)

UKUPNO

NASLOV 5
višegodišnjeg
financijskog okvira
Ljudski resursi
Ostali administrativni
rashodi
Međuzbroj za
NASLOV 5
višegodišnjeg
financijskog okvira

Izvan NASLOVA 519
višegodišnjeg
financijskog okvira

Ljudski resursi
Ostali administrativni
rashodi
Međuzbroj
izvan NASLOVA 5
višegodišnjeg
financijskog okvira

UKUPNO

Potrebna odobrena sredstva za ljudske resurse i ostale administrativne rashode pokrit će se odobrenim sredstvima glavne
uprave koja su već dodijeljena za upravljanje djelovanjem i/ili su preraspodijeljena unutar glavne uprave te, prema potrebi,
bilo kojim dodatnim sredstvima koja se mogu dodijeliti nadležnoj glavnoj upravi u okviru godišnjeg postupka dodjele
sredstava uzimajući u obzir proračunska ograničenja.

18
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Godina N godina je početka provedbe prijedloga/inicijative.
Tehnička i/ili administrativna pomoć i rashodi za potporu provedbi programa i/ili djelovanja EU-a
(prijašnje linije „BA”), neizravno istraživanje, izravno istraživanje.
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3.2.3.2. Procijenjene potrebe u pogledu ljudskih resursa
–  Za prijedlog/inicijativu nisu potrebni ljudski resursi.
–  Za prijedlog/inicijativu potrebni su sljedeći ljudski resursi:
Procjenu navesti u ekvivalentima punog radnog vremena

Godin
a
N

Godin
a
N+1

Godina N+2

Go
din
a
N+
3

Unijeti
onoliko
godina
koliko
je
potrebn
o za
prikaz
trajanja
učinka
(vidjeti
točku 1
.6.)

Radna mjesta prema planu radnih mjesta (dužnosnici i privremeno osoblje)
XX 01 01 01 (sjedište i predstavništva Komisije)
XX 01 01 02 (delegacije)
XX 01 05 01 (neizravno istraživanje)
10 01 05 01 (izravno istraživanje)
Vanjsko osoblje (u ekvivalentu punog radnog vremena: EPRV)20
XX 01 02 01 (UO, UNS, UsO iz „globalne omotnice”)
XX 01 02 02 (UO, LO, UNS, UsO i MSD u
delegacijama)
– u sjedištima

XX 01 04 yy 21

– u delegacijama
XX 01 05 02 (UO, UNS, UsO – neizravno
istraživanje)
10 01 05 02 (UO, UNS, UsO – izravno istraživanje)
Ostale proračunske linije (navesti)
UKUPNO

XX se odnosi na odgovarajuće područje politike ili glavu proračuna.
Potrebe za ljudskim resursima pokrit će se osobljem glavne uprave kojemu je već povjereno upravljanje
djelovanjem i/ili koje je preraspoređeno unutar glavne uprave te, prema potrebi, resursima koji se mogu dodijeliti
nadležnoj glavnoj upravi u okviru godišnjeg postupka dodjele sredstava uzimajući u obzir proračunska
ograničenja.

Opis zadaća:
Dužnosnici i privremeno osoblje
Vanjsko osoblje

20

21
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UO = ugovorno osoblje; LO = lokalno osoblje; UNS = upućeni nacionalni stručnjaci; UsO = ustupljeno
osoblje; MSD = mladi stručnjaci u delegacijama.
U okviru gornje granice za vanjsko osoblje iz odobrenih sredstava za poslovanje (prijašnje linije „BA”).
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3.2.4.

Usklađenost s aktualnim višegodišnjim financijskim okvirom
– 
Prijedlog/inicijativa u skladu je s aktualnim višegodišnjim financijskim
okvirom.
– 
Prijedlog/inicijativa dovodi do reprogramiranja relevantnog naslova
višegodišnjeg financijskog okvira.
Objasniti o kakvom je reprogramiranju riječ te navesti odgovarajuće proračunske linije i iznose.

– 
Za prijedlog/inicijativu potrebna je primjena instrumenta fleksibilnosti ili
revizija višegodišnjeg financijskog okvira.
Objasniti što je potrebno te navesti odgovarajuće naslove i proračunske linije i iznose.

3.2.5.

Doprinos trećih strana
– Prijedlogom/inicijativom
sufinanciranju.

ne

predviđa

se

sudjelovanje

trećih

strana

u

– Prijedlogom/inicijativom predviđa se sufinanciranje prema sljedećoj procjeni:
Odobrena sredstva u milijunima EUR (do trećeg decimalnog mjesta)
Godina
N

Godina
N+1

Godina
N+2

Godina
N+3

Unijeti onoliko godina koliko je
potrebno za prikaz trajanja
učinka (vidjeti točku 1.6.)

Ukupno

Navesti
tijelo
koje
sudjeluje u financiranju
UKUPNO sufinancirana
odobrena sredstva

3.3.

Procijenjeni učinak na prihode
–  Prijedlog/inicijativa nema financijski učinak na prihode.
–  Prijedlog/inicijativa ima sljedeći financijski učinak:


na vlastita sredstva



na razne prihode
U milijunima EUR (do trećeg decimalnog mjesta)

Proračunska
prihoda:

linija

Odobrena
sredstva
dostupna za
tekuću
financijsku
godinu

Učinak prijedloga/inicijative22

Godina
N

Godina
N+1

Godina
N+2

Godina
N+3

Unijeti onoliko godina koliko je potrebno
za prikaz trajanja učinka (vidjeti
točku 1.6.)

Članak ………….

Za razne namjenske prihode navesti odgovarajuće proračunske linije rashoda.

Navesti metodu izračuna učinka na prihode.
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Kad je riječ o tradicionalnim vlastitim sredstvima (carine, pristojbe na šećer) navedeni iznosi moraju
biti neto iznosi, to jest bruto iznosi umanjeni za 25 % na ime troškova naplate.
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