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EUROPEISKA KOMMISSIONEN

BRYSSEL DEN 13/09/2011

ALLMÄNNA BUDGETEN – BUDGETÅRET 2011
AVSNITT III – KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 04, 13

ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC 33/2011

euro

MEDLEN ÖVERFÖRS FRÅN

KAPITEL – 0402 Europeiska socialfonden (ESF)
ARTIKEL – 04 02 17 Europeiska socialfonden (ESF) – Konvergens Åtag.bem. - 42 143 019

ARTIKEL – 04 02 19 Europeiska socialfonden (ESF) – Regional konkurrenskraft och 
sysselsättning Åtag.bem. - 93 013

KAPITEL – 1304 Sammanhållningsfonden
ARTIKEL – 13 04 02 Sammanhållningsfonden Åtag.bem. - 51 309 830

MEDLEN ÖVERFÖRS TILL

KAPITEL – 1303 Europeiska regionala utvecklingsfonden och annan regional verksamhet
ARTIKEL – 13 03 16 Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) – Konvergens Åtag.bem.  91 736 412

ARTIKEL – 13 03 18 Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Regional 
konkurrenskraft och sysselsättning Åtag.bem.  1 809 450



SV 2 SV

I. UPPGIFTER OM DEN RUBRIK TILL VILKEN MEDEL SKA ÖVERFÖRAS

I.A

a) Rubrik

13 03 16 – Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) – Konvergens

b) Belopp per den 22.8.2011
Åtag.bem.

1A. Anslag för budgetåret (urspr. anslag + ÄB) 23 657 525 715
1B. Anslag för budgetåret (Efta) 0
2. Överföringar -6 391 165

3. Slutliga anslag för budgetåret (1A+1B+2) 23 651 134 550
4. Genomförande av budgetårets slutliga anslag 23 290 891 979

5. Outnyttjade/disponibla anslag (3–4) 360 242 571
6. Behov fram till budgetårets slut 451 978 983

7. Begärd ökning 91 736 412

8. Ökning i procent av de anslag som ursprungligen förts upp i budgeten 
(7/1A)

0,39%

9. Summan av de överföringar till rubriken som skett på grundval av 
artikel 23.1 b och c i budgetförordningen, beräknade enligt artikel 17a 
i genomförandebestämmelserna, i procent av de slutliga anslagen för 
budgetåret

ej tillämpligt

c) Inkomster från återbetalda belopp (överförda mellan budgetår)(C5)
Åtag.bem.

1. Disponibla anslag i början av budgetåret 0 
2. Disponibla anslag per den 22.8.2011 0 
3. Utnyttjandegrad [(1–2)/1] ej tillämpligt

d) Motivering av överföringen till denna rubrik

När 2011 års budget utarbetades hade man inte kännedom om hur stora justeringarna i enlighet med artikel 
17 i det interinstitutionella avtalet skulle komma att bli och därför gjordes uppskattningar av beloppen. Nu när 
det har fastställts hur stora anslagen är per fond och mål, efter det att de operativa programmen har 
anpassats enligt förslagen från de berörda medlemsstaterna, ska åtagandebemyndiganden överföras från 
Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden till Europeiska regionala utvecklingsfonden.
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I.B

a) Rubrik

13 03 18 – Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Regional konkurrenskraft och 
sysselsättning

b) Belopp per den 22.8.2011
Åtag.bem.

1A. Anslag för budgetåret (urspr. anslag + ÄB) 3 879 856 497
1B. Anslag för budgetåret (Efta) 0
2. Överföringar 485 331

3. Slutliga anslag för budgetåret (1A+1B+2) 3 880 341 828
4. Genomförande av budgetårets slutliga anslag 3 880 341 828

5. Outnyttjade/disponibla anslag (3–4) 0
6. Behov fram till budgetårets slut 1 809 450

7. Begärd ökning 1 809 450

8. Ökning i procent av de anslag som ursprungligen förts upp i budgeten 
(7/1A)

0,05%

9. Summan av de överföringar till rubriken som skett på grundval av 
artikel 23.1 b och c i budgetförordningen, beräknade enligt artikel 17a 
i genomförandebestämmelserna, i procent av de slutliga anslagen för 
budgetåret

ej tillämpligt

c) Inkomster från återbetalda belopp (överförda mellan budgetår)(C5)
Åtag.bem.

1. Disponibla anslag i början av budgetåret 0 
2. Disponibla anslag per den 22.8.2011 0 
3. Utnyttjandegrad [(1–2)/1] ej tillämpligt

d) Motivering av överföringen till denna rubrik

När 2011 års budget utarbetades hade man inte kännedom om hur stora justeringarna i enlighet med artikel 
17 i det interinstitutionella avtalet skulle komma att bli och därför gjordes uppskattningar av beloppen. Nu när 
det har fastställts hur stora anslagen är per fond och mål, efter det att de operativa programmen har 
anpassats enligt förslagen från de berörda medlemsstaterna, ska åtagandebemyndiganden överföras från 
Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden till Europeiska regionala utvecklingsfonden.
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II. UPPGIFTER OM DEN RUBRIK FRÅN VILKEN MEDEL SKA ÖVERFÖRAS

II.A

a) Rubrik

04 02 17 – Europeiska socialfonden (ESF) – Konvergens

b) Belopp per den 22.8.2011
Åtag.bem.

1A. Anslag för budgetåret (urspr. anslag + ÄB) 7 748 847 361
1B. Anslag för budgetåret (Efta) 0
2. Överföringar 6 391 165

3. Slutliga anslag för budgetåret (1A+1B+2) 7 755 238 526
4. Genomförande av budgetårets slutliga anslag 7 648 626 265

5. Outnyttjade/disponibla anslag (3–4) 106 612 261
6. Behov fram till budgetårets slut 64 469 242

7. Begärd överföring 42 143 019

8. Överföring i procent av de anslag som ursprungligen förts upp i 
budgeten (7/1A)

0,54%

9. Summan av de överföringar från rubriken som skett på grundval av 
artikel 23.1 b och c i budgetförordningen, beräknade enligt artikel 17a 
i genomförandebestämmelserna, i procent av de slutliga anslagen för
budgetåret

ej tillämpligt

c) Inkomster från återbetalda belopp (överförda mellan budgetår)(C5)
Åtag.bem.

1. Disponibla anslag i början av budgetåret 0 
2. Disponibla anslag per den 22.8.2011 0 
3. Utnyttjandegrad [(1–2)/1] ej tillämpligt

d) Motivering av överföringen från denna rubrik

När 2011 års budget utarbetades hade man inte kännedom om hur stora justeringarna i enlighet med artikel 
17 i det interinstitutionella avtalet skulle komma att bli och därför gjordes uppskattningar av beloppen. Nu när 
det har fastställts hur stora anslagen är per fond och mål, efter det att de operativa programmen har 
anpassats enligt förslagen från de berörda medlemsstaterna, ska åtagandebemyndiganden överföras från 
Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden till Europeiska regionala utvecklingsfonden.



SV 5 SV

II.B

a) Rubrik

04 02 19 – Europeiska socialfonden (ESF) — Regional konkurrenskraft och sysselsättning

b) Belopp per den 22.8.2011
Åtag.bem.

1A. Anslag för budgetåret (urspr. anslag + ÄB) 3 204 966 611
1B. Anslag för budgetåret (Efta) 0
2. Överföringar -485 331

3. Slutliga anslag för budgetåret (1A+1B+2) 3 204 481 280
4. Genomförande av budgetårets slutliga anslag 3 204 388 267

5. Outnyttjade/disponibla anslag (3–4) 93 013
6. Behov fram till budgetårets slut 0

7. Begärd överföring 93 013

8. Överföring i procent av de anslag som ursprungligen förts upp i 
budgeten (7/1A)

0,00%

9. Summan av de överföringar från rubriken som skett på grundval av 
artikel 23.1 b och c i budgetförordningen, beräknade enligt artikel 17a 
i genomförandebestämmelserna, i procent av de slutliga anslagen för 
budgetåret

ej tillämpligt

c) Inkomster från återbetalda belopp (överförda mellan budgetår)(C5)
Åtag.bem.

1. Disponibla anslag i början av budgetåret 0 
2. Disponibla anslag per den 22.8.2011 0 
3. Utnyttjandegrad [(1–2)/1] ej tillämpligt

d) Motivering av överföringen från denna rubrik

När 2011 års budget utarbetades hade man inte kännedom om hur stora justeringarna i enlighet med artikel 
17 i det interinstitutionella avtalet skulle komma att bli och därför gjordes uppskattningar av beloppen. Nu när 
det har fastställts hur stora anslagen är per fond och mål, efter det att de operativa programmen har 
anpassats enligt förslagen från de berörda medlemsstaterna, ska åtagandebemyndiganden överföras från 
Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden till Europeiska regionala utvecklingsfonden.
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II.C

a) Rubrik

13 04 02 – Sammanhållningsfonden

b) Belopp per den 22.8.2011
Åtag.bem.

1A. Anslag för budgetåret (urspr. anslag + ÄB) 11 073 646 193
1B. Anslag för budgetåret (Efta) 0
2. Överföringar 0

3. Slutliga anslag för budgetåret (1A+1B+2) 11 073 646 193
4. Genomförande av budgetårets slutliga anslag 10 947 829 459

5. Outnyttjade/disponibla anslag (3–4) 125 816 734
6. Behov fram till budgetårets slut 74 506 904

7. Begärd överföring 51 309 830

8. Överföring i procent av de anslag som ursprungligen förts upp i 
budgeten (7/1A)

0,46%

9. Summan av de överföringar från rubriken som skett på grundval av 
artikel 23.1 b och c i budgetförordningen, beräknade enligt artikel 17a 
i genomförandebestämmelserna, i procent av de slutliga anslagen för 
budgetåret

ej tillämpligt

c) Inkomster från återbetalda belopp (överförda mellan budgetår)(C5)
Åtag.bem.

1. Disponibla anslag i början av budgetåret 0 
2. Disponibla anslag per den 22.8.2011 0 
3. Utnyttjandegrad [(1–2)/1] ej tillämpligt

d) Motivering av överföringen från denna rubrik

När 2011 års budget utarbetades hade man inte kännedom om hur stora justeringarna i enlighet med artikel 
17 i det interinstitutionella avtalet skulle komma att bli och därför gjordes uppskattningar av beloppen. Nu när 
det har fastställts hur stora anslagen är per fond och mål, efter det att de operativa programmen har 
anpassats enligt förslagen från de berörda medlemsstaterna, ska åtagandebemyndiganden överföras från 
Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden till Europeiska regionala utvecklingsfonden.


