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BEGRUNDELSE

1. BAGGRUND FOR FORSLAGET
Som led i forhandlingerne om den nye flerårige finansielle ramme for 2014-2020 bør en 
række problemer i forbindelse med det endelige resultat af forhandlingerne tages op. 
Derfor foreslår Europa-Kommissionen at give Frankrig, Italien og Spanien henholdsvis 100 
mio. EUR, 30 mio. EUR og 20 mio. EUR i form af supplerende forpligtelser til deres ESF-
bevillinger for 2013. Eftersom beløbene i forordningen er udtrykt i 2004-priser, svarer de 
beløb, der nævnes i forordningen, imidlertid til 126 mio. EUR i alt, fordelt som følger: 84 
mio. EUR til Frankrig, 17 mio. EUR til Spanien og 25 mio. EUR til Italien.

Kompensationen ydes fra perioden 2007-2013, og beløbene stilles til rådighed gennem 
fleksibilitetsinstrumentet.

2. RESULTAT AF HØRINGER AF INTERESSEREDE PARTER OG
KONSEKVENSANALYSER

Ingen høring af eksterne interesserede parter.

3. JURIDISKE ASPEKTER AF FORSLAGET
Det foreslås at ændre artikel 18 om samlede midler, artikel 19 om midler til konvergensmålet, 
artikel 20 om midler til målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse og artikel 75 om 
budgetforpligtelser. Det foreslås desuden at ændre bilag I om den årlige fordeling af 
forpligtelsesbevillinger og bilag II om kriterierne og metoden for tildeling af midler.

4. VIRKNINGER FOR BUDGETTET
Der vil blive lagt i alt 150 mio. EUR til 2013-forpligtelserne for Frankrig, Italien og Spanien, 
der skal tildeles ESF.
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2013/0271 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 for så vidt angår den finansielle 
tildeling til visse medlemsstater fra Den Europæiske Socialfond

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 Udvalg1, 
under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget2,

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og
ud fra følgende betragtninger:

(1) Som led i forhandlingerne om den nye flerårige finansielle ramme for 2014-2020 bør 
en række problemer i forbindelse med det endelige resultat af forhandlingerne tages 
op. 

(2) På Det Europæiske Råds møde den 27. og 28. juni 2013 ansås det for påkrævet at 
finde en budgetmæssig løsning på disse problemer for de medlemsstater, der er mest 
berørt, nemlig Frankrig, Italien og Spanien.

(3) I betragtning af den aktuelle økonomiske krise, med henblik på at styrke den 
økonomiske, sociale og territoriale samhørighed i EU og som et bidrag til den særlige 
indsats, der kræves for at løse de særlige situationer med arbejdsløshed, navnlig 
ungdomsarbejdsløshed, samt fattigdom og social udstødelse i disse medlemsstater, bør 
Den Europæiske Socialfonds tildelinger til disse tre medlemsstater for 2013 øges.

(4) Med henblik på at fastsætte de beløb, der tildeles de berørte medlemsstater i bilag I til 
Rådets forordning (EF) nr. 1083/20063, bør de bestemmelser, der fastsætter fondenes
samlede midler til de tre mål, som de bidrager til, og bilag II til nævnte forordning om 
fastsættelse af de kriterier og den metodologi, der anvendes til den vejledende årlige 
fordeling af forpligtelsesbevillingerne på medlemsstaterne, tilpasses. 

(5) For at sikre, at forhøjelsen af forpligtelsesbevillingerne for 2013 er effektiv, og for at 
lette gennemførelsen af de operationelle programmer bør de berørte medlemsstaters 
absorptionsevne, for så vidt angår fondenes konvergensmål og mål om regional 
konkurrenceevne og beskæftigelse tages i betragtning.

                                               
1 EUT C , , s. .
2 EUT C , , s. .
3 Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske 

Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og ophævelse af 
forordning (EF) nr. 1260/1999 (EUT L 210 af 31.7.2006, s. 25).
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(6) For at sørge for tilstrækkelig tid til, at de operationelle programmer kan drage nytte af 
disse supplerende tildelinger, er det også nødvendigt at forlænge fristen for 
budgetforpligtelserne med hensyn til de operationelle programmer, der skal nyde godt 
af de nye beløb, som er fastsat i bilag II til forordning (EF) nr. 1083/2006.

(7) Eftersom disse forpligtelsesbevillinger vedrører året 2013, bør denne forordning træde 
i kraft så hurtigt som muligt.

(8) Forordning (EF) nr. 1083/2006 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
I forordning (EF) nr. 1083/2006 foretages følgende ændringer:
1) I artikel 18 foretages følgende ændringer:

a) Stk. 1, første afsnit, affattes således: 
"De midler, der er til rådighed til fondenes forpligtelser i perioden 2007-2013, er på 
308 542 551 107 EUR i 2004-priser med den årlige fordeling, der er vist i bilag I."

b) Stk. 3 affattes således: 

"3. Beløbene i punkt 12-30 og 32 i bilag II er medtaget i de beløb, der henvises til i artikel 19-
21, og skal identificeres tydeligt i programmeringsdokumenterne.

2) Artikel 19 og 20 affattes således: 
"Artikel 19 

Midler til konvergensmålet 
De samlede midler til konvergensmålet udgør 81,53 % af midlerne i artikel 18, stk. 1 (dvs. i 
alt 251 543 760 146 EUR), og fordeles mellem de forskellige komponenter som følger: 
a) 70,50 % (dvs. i alt 177 338 880 991 EUR) til finansieringen i artikel 5, stk. 1, idet den 
berettigede befolkning, den regionale velstand, den nationale velstand og arbejdsløsheden 
anvendes som kriterier ved beregningen af den vejledende fordeling mellem medlemsstaterne 

b) 4,98 % (dvs. i alt 12 521 289 405 EUR) til den særlige overgangsstøtte i artikel 8, stk. 1, 
idet den berettigede befolkning, den regionale velstand, den nationale velstand og 
arbejdsløsheden anvendes som kriterier ved beregningen af den vejledende fordeling mellem 
medlemsstaterne 

c) 23,23 % (dvs. i alt 58 433 589 750 EUR) til finansieringen i artikel 5, stk. 2, idet den 
berettigede befolkning, den regionale velstand, den nationale velstand og arealet anvendes 
som kriterier ved beregningen af den vejledende fordeling mellem medlemsstaterne 
d) 1,29 % (dvs. i alt 3 250 000 000 EUR) til den særlige overgangsstøtte i artikel 8, stk. 3. 

Artikel 20
Midler til målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse

De samlede midler til målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse udgør 15,96 % af 
midlerne i artikel 18, stk. 1 (dvs. i alt 49 239 337 841 EUR), og fordeles mellem de 
forskellige komponenter som følger:
a) 78,91 % (dvs. i alt 38 854 031 211 EUR) til finansieringen i artikel 6, idet den berettigede 
befolkning, den regionale velstand, arbejdsløshedsprocenten, beskæftigelsesfrekvensen og 
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befolkningstætheden anvendes som kriterier ved beregningen af den vejledende fordeling 
mellem medlemsstaterne
b) 21,09 % (dvs. i alt 10 385 306 630 EUR) til den særlige overgangsstøtte i artikel 8, stk. 2, 
idet den berettigede befolkning, den regionale velstand, den nationale velstand og 
arbejdsløshedsprocenten anvendes som kriterier ved beregningen af den vejledende fordeling 
mellem medlemsstaterne."
3) Artikel 21, stk. 1, indledningen, affattes således: 

"De samlede midler til målet om europæisk territorialt samarbejde udgør 2,51 % af midlerne i 
artikel 18, stk. 1 (dvs. i alt 7 759 453 120 EUR). Efter fradrag af beløbet i punkt 22 i bilag II 
fordeles disse midler mellem de forskellige komponenter som følger:"
4) I artikel 75 indsættes som stk. 1a:

"1a. Uanset stk. 1 indgås budgetforpligtelser for de beløb, der er omhandlet i bilag II, punkt
32, inden den 30. juni 2014."

5) Bilag I affattes således:
"BILAG I
Årlig fordeling af forpligtelsesbevillinger for 2007 til 2013
(jf. artikel 18)

(EUR, 2004-priser)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

42 863 000 
000

43 318 000 
000

43 862 000 
000

43 860 000 
000

44 073 000 
000

44 723 000 
000

45 843 551 
107

"

6) I bilag II tilføjes følgende punkt:
"32. For år 2013 tildeles et supplerende rammebeløb på 125 513 290 EUR under ESF som 
følger: 83 675 527 EUR tildeles Frankrig, 25 102 658 EUR tildeles Italien og 
16 735 105 EUR tildeles Spanien."
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Artikel 2
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions 
Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den .

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand
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FINANSIERINGSOVERSIGT
1. FORSLAGETS/INITIATIVETS RAMME

1.1. Forslagets/initiativets betegnelse 

1.2. Berørt(e) politikområde(r) inden for ABM/ABB-strukturen
1.3. Forslagets/initiativets art 

1.4. Mål 
1.5. Forslagets/initiativets begrundelse 

1.6. Varighed og finansielle virkninger 
1.7. Påtænkt(e) forvaltningsmetode(r) 

2. FORVALTNINGSFORANSTALTNINGER 
2.1. Bestemmelser om kontrol og rapportering: 

2.2. Forvaltnings- og kontrolsystem 
2.3. Foranstaltninger til forebyggelse af svig og uregelmæssigheder 

3. FORSLAGETS/INITIATIVETS ANSLÅEDE FINANSIELLE VIRKNINGER 
3.1. Berørt(e) udgiftspost(er) på budgettet og udgiftsområde(r) i den flerårige 

finansielle ramme 
3.2. Anslåede virkninger for udgifterne 

3.2.1. Sammenfatning af de anslåede virkninger for udgifterne 
3.2.2. Anslåede virkninger for aktionsbevillingerne 

3.2.3. Anslåede virkninger for administrationsbevillingerne
3.2.4. Forenelighed med indeværende flerårige finansielle ramme

3.2.5. Tredjemands bidrag til finansieringen 
3.3. Anslåede virkninger for indtægterne
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FINANSIERINGSOVERSIGT
1. FORSLAGETS/INITIATIVETS RAMME 
1.1. Forslagets/initiativets betegnelse 

Forslag til forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1083/2006 for så vidt angår de finansielle tildelinger til visse medlemsstater fra Den 
Europæiske Socialfond

1.2. Berørt(e) politikområde(r) inden for ABM/ABB-strukturen4

Regionalpolitik: ABB-aktivitet 13.03

Beskæftigelse, Sociale Anliggender og Arbejdsmarkedsforhold; ABB-aktivitet 04.02

1.3. Forslagets/initiativets art 
Forslaget/initiativet drejer sig om en ny foranstaltning
 Forslaget/initiativet drejer sig om en ny foranstaltning som opfølgning på et pilotprojekt/en 
forberedende foranstaltning5

 Forslaget/initiativet drejer sig om forlængelse af en eksisterende foranstaltning 

 Forslaget/initiativet drejer sig om 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 
1.4.2. Specifikke mål og berørte ABM/ABB-aktiviteter 

Specifikt mål Nej

Berørte ABM/ABB-aktiviteter

                                               
4 ABM: activity based management (aktivitetsbaseret ledelse) – ABB: activity based budgeting 

(aktivitetsbaseret budgetlægning).
5 Jf. artikel 54, stk. 2, litra a) eller b), i finansforordningen.
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1.4.3. Forventede resultater og virkninger
Angiv, hvilke virkninger forslaget/initiativet forventes at få for modtagerne/målgruppen.
1.4.4. Virknings- og resultatindikatorer 
Angiv indikatorerne til kontrol af forslagets/initiativets gennemførelse.
1.5. Forslagets/initiativets begrundelse 
1.5.1. Behov, der skal opfyldes på kort eller lang sigt 

Særlige situationer med arbejdsløshed, navnlig ungdomsarbejdsløshed, samt fattigdom og 
social udstødelse

1.5.2. Merværdien ved en indsats fra EU's side 

Forslaget vil styrke eksisterende ESF-bevillinger for at opfylde ovennævnte krav

1.5.3. Erfaringer fra lignende foranstaltninger 

Ikke relevant

1.5.4. Sammenhæng med andre relevante instrumenter og eventuel synergivirkning 

Det supplerende beløb vil styrke det nuværende ESF-budget
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1.6. Varighed og finansielle virkninger 
Forslag/initiativ af begrænset varighed 

  Forslag/initiativ gældende fra datoen for vedtagelse af forordningen til datoen 
for vedtagelse af programmer 

  Finansielle virkninger fra 2013 til 2017 
 Forslag/initiativ af ubegrænset varighed

 Iværksættelse med en indkøringsperiode fra ÅÅÅÅ til ÅÅÅÅ

 derefter gennemførelse i fuldt omfang
1.7. Påtænkt(e) forvaltningsmetode(r)6

For 2013-budgettet
 Direkte central forvaltning ved Kommissionen 

 Indireke central forvaltning ved uddelegering af gennemførelsesopgaver til:

  forvaltningsorganer 

  organer oprettet af Fællesskaberne7

  nationale offentligretlige organer/organer med offentlige 
tjenesteydelsesopgaver 

  personer, som har fået pålagt at gennemføre specifikke aktioner i henhold til 
afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union, og som er identificeret i den 
relevante basisretsakt, jf. finansforordningens artikel 49 

 Delt forvaltning sammen med medlemsstaterne 
 Decentral forvaltning sammen med tredjelande 

 Fælles forvaltning sammen med internationale organisationer (angives nærmere)
 Hvis der angives flere forvaltningsmetoder, gives der en nærmere forklaring i afsnittet "Bemærkninger".

Fra 2014-budgettet
 Direkte forvaltning ved Kommissionen

  ved dens tjenestegrene, herunder personale i EU-delegationer 

  ved forvaltningsorganer 
 Delt forvaltning sammen med medlemsstaterne 

 Indirekte forvaltning ved uddelegering af gennemførelsesopgaver til:

  tredjelande eller organer, som tredjelande har udpeget

  internationale organisationer og deres organer (angives nærmere)

 EIB og Den Europæiske Investeringsfond

  de organer, der er omhandlet i finansforordningens artikel 208 og 209
                                               
6 Forklaringer vedrørende forvaltningsmetoder og henvisninger til finansforordningen findes på 

webstedet BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
7 Organer omhandlet i finansforordningens artikel 185.
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  offentligretlige organer

  privatretlige organer, der har fået overdraget offentlige tjenesteydelsesopgaver, 
i det omfang at de stiller tilstrækkelige finansielle garantier

  privatretlige organer, der er undergivet lovgivningen i en medlemsstat, og som 
har fået overdraget gennemførelsen af et offentligt-privat partnerskab, og som 
stiller tilstrækkelige finansielle garantier

  personer, som har fået pålagt at gennemføre specifikke aktioner inden for 
FUSP i henhold til afsnit V i TEU, og som er identificeret i den relevante 
basisretsakt.

 Hvis der angives flere forvaltningsmetoder, gives der en nærmere forklaring i afsnittet 
"Bemærkninger".
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2. FORVALTNINGSFORANSTALTNINGER 
2.1. Bestemmelser om kontrol og rapportering 

Bestemmelserne i forordning 1083/2006 anvendes

2.2. Forvaltnings- og kontrolsystem 
2.2.1. Konstaterede risici

Bestemmelserne i forordning 1083/2006 anvendes

2.2.2. Oplysninger om det interne kontrolsystem, der er indført

Bestemmelserne i forordning 1083/2006 anvendes 

2.2.3. Anslåede omkostninger og fordele ved kontrollen og vurdering af det forventede 
niveau for risikoen for fejl

Bestemmelserne i forordning 1083/2006 anvendes 

2.3. Foranstaltninger til forebyggelse af svig og uregelmæssigheder 

Bestemmelserne i forordning 1083/2006 anvendes
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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.

Budgetpost
Udgift-

ens 
art

Bidrag Udgifts-
område i 

den 
flerårige 
finan-
sielle 

ramme

OB/IOB
(8)

fra 
EFTA-
lande9

fra kan-
didat-
lande10

fra 
tredje-
lande

iht. 
finansfor-
ordningens 
artikel 21, 
stk. 2, litra 

b) 

1b
 ESF – Konvergens 04 02 17

OB NEJ NEJ NEJ NEJ

1b ESF- Regional konkurrenceevne
04 02 19 OB NEJ NEJ NEJ NEJ

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

Budgetpost
Udgift-

ens
art

Bidrag Udgifts-
område i 

den 
flerårige 
finan-
sielle 

ramme

Nummer 
Udgiftsområde

OB/IOB
fra 

EFTA-
lande

fra 
kandi-
dat-

lande

fra 
tredje-
lande

iht. finans-
forordnin-

gens 
artikel 21, 
stk. 2, litra 

b) 

JA/NEJ JA/NEJ JA/NEJ JA/NEJ

                                               
8 OB = opdelte bevillinger/IOB = ikke-opdelte bevillinger.
9 EFTA: Den Europæiske Frihandelssammenslutning. 
10 Kandidatlande og, efter omstændighederne, potentielle kandidatlande på Vestbalkan.
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3.2. Anslåede virkninger for udgifterne 
3.2.1. Sammenfatning af de anslåede virkninger for udgifterne 

i mio. EUR (tre decimaler)

Udgiftsområde i den flerårige finansielle 
ramme Udgiftsområde 1b.................................................................................................

GD: EMPL
År
n11 År

n+1
År

n+2
År

n+3

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

I ALT

 Aktionsbevillinger (løbende priser)

Forpligtelser (1) 16,7 0 0 0
04 02 17

Betalinger (2) 0 0 8,35 8,35
Forpligtelser (1a) 133,3 0 0 0

04 02 19
Betalinger (2a) 0 0 66,65 66,65

Administrationsbevillinger finansieret over bevillingsrammen 
for særprogrammer12

Budgetpostens nummer (3) uoplyst uoplyst uoplyst uoplyst uoplyst

Bevillinger I ALT
til GD EMPL Forpligtelser =1+1a 

+3 150 0 0 0 150

                                               
11 År n er det år, hvor gennemførelsen af forslaget/initiativet begynder.
12 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.
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Betalinger
=2+2a

+3
0 0 0 150 150

I betragtning af reglerne for strukturfondenes betalinger, ifølge hvilke betalingsanmodninger konteres under de ældste åbne forpligtelser, vil disse 
supplerende forpligtelser, der supplerer den seneste tildelingstranche for 2007-2013, først kræve yderligere betalingsbevillinger på et senere 
tidspunkt.

Forpligtelser (4)
 Aktionsbevillinger I ALT 

Betalinger (5)
 Administrationsbevillinger finansieret over 
bevillingsrammen for særprogrammer I ALT (6)

Forpligtelser =4+ 6Bevillinger I ALT 
under UDGIFTSOMRÅDE …
i den flerårige finansielle ramme Betalinger =5+ 6

Hvis flere udgiftsområder påvirkes af forslaget/initiativet:
Forpligtelser (4)

 Aktionsbevillinger I ALT 
Betalinger (5)

 Administrationsbevillinger finansieret over 
bevillingsrammen for særprogrammer I ALT (6)

Forpligtelser =4+ 6Bevillinger I ALT 
under UDGIFTSOMRÅDE 1-4
i den flerårige finansielle ramme

(referencebeløb) Betalinger =5+ 6
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Udgiftsområde i den flerårige finansielle 
ramme 5 Administration

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: EMPL

 Menneskelige ressourcer uop-
lyst

uop-
lyst

uop-
lyst

uop-
lyst uoplyst

 Andre administrationsudgifter uop-
lyst

uop-
lyst

uop-
lyst

uop-
lyst uoplyst

I ALT GD Bevillinger uop-
lyst

uop-
lyst

uop-
lyst

uop-
lyst uoplyst

Bevillinger I ALT
under UDGIFTSOMRÅDE 5
i den flerårige finansielle ramme 

(Forpligtelser i alt = 
betalinger i alt) uoplyst uoplyst uoplyst uoplyst uoplyst

i mio. EUR (tre decimaler)

År
n13

År
n+1

År
n+2

År
n+3

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

Bevillinger I ALT Forpligtelser

                                               
13 År n er det år, hvor gennemførelsen af forslaget/initiativet begynder.
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under UDGIFTSOMRÅDE 1-5
i den flerårige finansielle ramme Betalinger
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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: (supplerende beløb, jf. forordning 1083/2006)
Forpligtelsesbevillinger 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

RESULTATERDer angives 
mål og 

resultater 



Type 
re-
sul-
ta-

ter14

Re-
sulta-
ter-
nes 

gnsntl 
om-
kost-
nin-
ger

N
EJ

Om-
kost-
ning
-er

N
EJ

Om-
kost-
ning-

er

N
EJ

Om-
kost-
ning
-er

N
EJ

Om-
kost-

ninger N
EJ

Om-
kost-
ning
-er

N
EJ

Om-
kost-
ning-

er

N
EJ

Om-
kost-
ning-

er

Sam-
lede 
re-
sul-
tater 
(an-
tal)

Sam-
lede 
om-
kost-

ninger

SPECIFIKT MÅL NR. 115

...

- Resultat
- Resultat
- Resultat
Subtotal for specifikt mål 

nr. 1

                                               
14 Resultater er produkter og tjenesteydelser, der skal leveres (f.eks. antal finansierede studenterudvekslinger, antal km bygget vej osv.).
15 Som beskrevet i del 1.4.2. "Specifikke mål…". 
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SPECIFIKT MÅL NR. 2…

- Resultat
Subtotal for specifikt mål 

nr. 2

OMKOSTNINGER I ALT
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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
n16 År

n+1
År

n+2
År

n+3
Der indsættes flere år, hvis 

virkningerne varer længere (jf. 
punkt 1.6)

I ALT

UDGIFTS-
OMRÅDE 5
i den flerårige 

finansielle ramme
Menneskelige 
ressourcer 
Andre 
administrationsu
dgifter 

Subtotal 
UDGIFTS-

OMRÅDE 5
i den flerårige 

finansielle ramme 

Uden for
UDGIFTS-

OMRÅDE 517 i 
den flerårige 

finansielle ramme

Menneskelige 
ressourcer 
Andre 
administrationsu
dgifter

Subtotal 
uden for 

UDGIFTS-
OMRÅDE 5
i den flerårige 

finansielle ramme 

I ALT

                                               
16 År n er det år, hvor gennemførelsen af forslaget/initiativet begynder.
17 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.
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Bevillingerne til menneskelige ressourcer vil blive dækket ved hjælp af de af 
generaldirektoratets bevillinger, som allerede er afsat til forvaltning af aktionen, og/eller ved 
omfordeling i generaldirektoratet, hvortil kommer de eventuelle yderligere bevillinger, som 
tildeles det ansvarlige generaldirektorat i forbindelse med den årlige tildelingsprocedure under 
hensyntagen til de budgetmæssige begrænsninger.
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3.2.3.2.  Anslået behov for menneskelige ressourcer 

  Forslaget/initiativet medfører ingen anvendelse af yderligere menneskelige 
ressourcer 

  Forslaget/initiativet medfører anvendelse af menneskelige ressourcer som 
anført herunder:

Overslag angives i fuldtidsækvivalenter

År
n

År
n+1 År n+2 År 

n+3

Der 
indsættes 

flere år, hvis 
virkningerne 

varer 
længere (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 fuldtidsækvivalenter: FTÆ)18

XX 01 02 01 (KA, UNE, 
V under den samlede 
bevillingsramme)
XX 01 02 02 (KA, LA, 
UNE, V og UED i 
delegationerne)

- i
hov
ed-
sæd
et

XX 01 04 
yy19

- i 
                                               
18 KA: kontraktansatte, LA: lokalt ansatte, UNE: udstationerede nationale eksperter, V: vikarer, UED: 

unge eksperter ved delegationerne. 
19 Delloft for eksternt personale under aktionsbevillingerne (tidligere BA-poster).
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dele
gati
oner
ne 

XX 01 05 02 (KA, UNE, 
V – indirekte forskning)
10 01 05 02 (KA, V, UNE 
- 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 GD'et allerede har afsat til 
aktionen og/eller interne rokader i GD'et, eventuelt suppleret med yderligere bevillinger, som 
tildeles det ansvarlige GD i forbindelse med den årlige tildelingsprocedure under hensyntagen 
til de budgetmæssige begrænsninger.

Opgavebeskrivelse:

Tjenestemænd og midlertidigt 
ansatte

Eksternt personale
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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 revideres20.

Budget 2013 har en margen på 16,7 mio. EUR under loftet i udgiftsområde 1b. I betragtning 
af det særlige ved programmeringen under udgiftsområde 1b, bør forskellen dækkes ved
anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet med et beløb på 133,3 mio. EUR.

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

År
n+1

År
n+2

År
n+3

Der indsættes flere år, hvis 
virkningerne varer længere 

(jf. punkt 1.6)
I alt

Organ, som deltager i 
samfinansieringen 
(angives) 

Samfinansierede 
bevillinger I ALT 

                                               
20 Jf. punkt 19 og 24 i den interinstitutionelle aftale (for perioden 2007-2013).
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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)

Forslagets/initiativets virkninger21

Indtægtspost på 
budgettet

Bevillin-
ger til 

rådighed i 
inde-

værende 
regnskabs-

år

År
n

År
n+1

År
n+2

År
n+3

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

punkt 1.6)

Artikel […]

                                               
21 Med hensyn til EU's traditionelle egne indtægter (told, sukkerafgifter) opgives beløbene netto, dvs. 

bruttobeløbene, hvorfra opkrævningsomkostningerne på 25 % er fratrukket.


